Scenariusz zajęć
Data : 04.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Wspólne zabawy.
Cele ogólne:
-mierzenie odległości za pomocą miary,
-rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i pomysłowości,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-mierzy odległość i wysokość, podaje wynik pomiaru,
-wykonuje pracę na zadany temat, opisuje wizję wspólnych zabaw w kręgu przyjaciół,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: narzędzia służące do pomiaru długości: linijka, tasiemka, tekturka
(każde o długości 50 cm), piłeczka do ping-ponga, skakanka, kartka formatu A3, farby,
pędzle.
Przebieg zajęć:
Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne.
1.Powitanie.
Dziecko z rodzicem siedzą na dywanie. Rodzic wita dziecko słowami: Witam serdecznie
wszystkich nas. Na zajęcia nadszedł czas. Dziecko odpowiada: Witamy się brawami, bo zgoda
i przyjaźń są między nami.
2.Zabawa naśladowcza Lusterko.
Dziecko z rodzicem dobierają się w parę i stają naprzeciwko siebie. Dziecko jest lustrem, a
rodzic przegląda się w nim. Dziecko, które jest lustrem, wykonuje takie same ruchy jak
rodzic . Rodzic przypomina o odbiciu lustrzanym, czyli odbiciu odwróconym. Dziecko stara
się pamiętać o tym w zabawie podczas naśladowania ruchów rodzica.
3.Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości.

Rodzic daje dziecku narzędzia służące do pomiaru długości: linijkę, tasiemkę, tekturkę
(każde o długości 50 cm). Rodzic prosi, aby dziecko przykładało do siebie narzędzia
pomiarowe i porównało, czy mają one taką samą długość.
4. Mierzenie odległości za pomocą narzędzi pomiarowych.
Mierzenie polega na sprawdzeniu ile razy dało się ułożyć na danym odcinku całe narzędzie
pomiarowe.
Zadanie pierwsze: dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez rodzica za pomocą
skakanki. Dziecko kładzie się na brzuchu, a przed sobą układa piłeczkę do ping-ponga.
Dmucha na nią tak, aby piłeczka poturlała się jak najdalej do przodu. Następnie dziecko
mierzy odległość, jaką pokonała piłeczka za pomocą linijki (pomaga rodzic).
Zadanie drugie: dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez rodzica za pomocą skakanki.
Dziecko wykonuje z tego miejsca skok w dal. Rodzic zaznacza miejsce skoku. Dziecko
mierzy odległość, jaką udało mu się pokonać za pomocą tasiemki (pomaga rodzic).
Zadanie trzecie: dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez rodzica za pomocą skakanki.
Dziecko stawia jak najdłuższy krok. Rodzic zaznacza miejsce. Dziecko mierzy jego długość
(za pomocą tekturki (pomaga rodzic).
Na koniec dziecko porównuje przydatność narzędzi wykorzystanych do pomiaru. Ocenia,
którym z nich najłatwiej było mierzyć odległość.
5. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dzieci na Ziemi.
Rodzic czyta dziecku wiersz.
Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,
a księżyc mruga oczkiem na niebie
do wszystkich ludzi, również do ciebie.
Zulu z Afryki chodzi po drzewach,
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,
na słoniu jeździ Hindus Namoko.
Dzieci się różnią kolorem skóry,
jednak są dumne ze swej kultury
i choć w dziwacznych mówią językach,
pragną się bawić, tańczyć i brykać!
Inka i Zulu, Bubu, Namoko
chcą być kochane, śmiać się szeroko,
jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
a zamiast wojen mieć tylko święta!
– Niech wam się spełnią wszystkie marzenia –
tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.

Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta: O jakich dzieciach była mowa w wierszu? Na jakim kontynencie mieszka: Zulu z
Afryki, Chinka Inka, Innuita Bubu, Hindus Namoko? Czym różnią się między sobą dzieci? Co
mają ze sobą wspólnego?
6. Zapoznanie z tematem pracy plastycznej.
Rodzic przypomina dziecku, że są teraz w krainie przyjaźni. Wszystkie dzieci, bez względu
na kolor skóry, miejsce zamieszkania czy kulturę, w jakiej zostały wychowane, żyją ze sobą
w przyjaźni. Zaprasza dziecko do namalowania pracy na temat: Wesołe zabawy w kręgu
przyjaciół. Informuje, że będzie wykonywać prace na kartce formatu A3.
7. Praca plastyczna „Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół”.
Dziecko prezentuje swoją wizję wesołych zabaw w kręgu przyjaciół.
8. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna – Z krążkiem na głowie.
Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Otrzymuje krążek od rodzica. Kładzie go na głowie i
idzie ostrożnie, aby nie zgubić krążka.
Zabawa bieżna Samochody.
Dziecko trzyma krążek jak kierownicę samochodu. Kiedy rodzic podniesie do góry krążek
zielony, dziecko porusza się w różnych kierunkach po pokoju, kiedy trzyma krążek czerwony
– zatrzymuje się.
Skłony w przód – Zamieniamy się krążkami.
Dziecko z rodzicem dobierają się w parę, stają tyłem, w rozkroku, w niewielkiej odległości do
siebie. Zamieniają się krążkami, podając je sobie w skłonie, między nogami, potem podają
sobie krążki nad głowami. Podczas wykonywania ćwiczenia dziecko stara się nie uginać nóg
w kolanach.
Ćwiczenie zręczności i szybkości – Odwracamy krążki.
Rodzic rozkłada krążki na dywanie, w pewnych odstępach od siebie. Dziecko spaceruje
pomiędzy krążkami. Na hasło: Odwracamy krążki jak najszybciej stara się odwrócić na drugą
stronę jak największą liczbę krążków. Klaśnięcie lub gwizdnięcie jest sygnałem do
ponownego marszu.
Ćwiczenie z elementem toczenia – Uciekający krążek.
Dziecko podrzuca krążek. Na klaśnięcie lub gwizdnięcie zatrzymuje się i siada skrzyżnie, z
prostymi plecami i rękami opartymi na kolanach.
Ćwiczenie równowagi – Na jednej nodze.

Dziecko staje na jednej nodze, drugą ugina i kładzie na niej krążek. Wytrzymuje, licząc do
czterech. To samo ćwiczenie wykonuje na drugiej nodze.
9. Przykładowa karta pracy:

