SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3 LETNICH
(BIEDRONKI) dn. 12.IV.2021 r.
(poniedziałek)
Temat zajęć: „Co słychać, Pani Wiosno?”
Przebieg zajęć
1. Ćwiczenia poranne.


Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję „Ukłony”.

Dziecko swobodnie tańczy przy ekspresyjnej muzyce. Podczas przerwy wymyśla fantazyjne
ukłony z niskim pochyleniem tułowia.


Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Kto wyżej”.

Dziecko porusza się swobodnie może to być rytmiczny marsz. Na hasło: Wysoko – podskakuje
w miejscu, tak aby dosięgnąć rodziców i przybić im piątkę.
2. Słuchanie wiersza W. Drabika „Wiosna”.
Skąd się bierze u nas wiosna?
- pyta pani dzieci.
Może zima ją przyniosła
W śniegowej zamieci?
Czy wyrosła wiosna w lesie
z maleńką sasanką?
Może babcia ją przyniosła
W koszyczku z pisanką?
A ja chętnie wam odpowiem,
Skąd wiosna na świecie:
Marzec w garncu ją gotował,
Z kwiatów uplótł kwiecień.

3. Rozmowa na temat treści wiersza.
- Po czym można poznać, że jest już wiosna?
- Jaka jest wiosna?
4. Praca plastyczna „ Wiosenny obrazek” – kolorowanie ilustracji.

5. Zabawa ilustrowana ruchem przy piosence „Wiosenny spacerek”.
I. Tup, tup, tup. (bis)

Dziecko i rodzic:

Już cieplutkie słońce świeci,

maszerują po dywanie,

Na wycieczkę poszły dzieci
Z naszego przedszkola. (bis)
zatrzymują się i wskazują ręka na kwiaty,

II. Tup, tup, tup. (bis)
Tu fiołek, tam pierwiosnek,

naśladują patrzenie przez lornetkę,

Widać wiosnę, słychać wiosnę
W lesie i na polach. (bis)
III. Ćwir, ćwir, ćwir. (bis)

naśladują fruwające wróble i jaskółki,

Jaskółeczka czarna, mała
Z ciepłych krajów przyleciała,
Gniazdo swe buduje. (bis)

wykonują przysiad – budują gniazdo.

Zamieszczam link do piosenki o wiośnie:
https://www.youtube.com/watch?v=xeqFvkD_ErQ

6. Wyjście do ogrodu, zachęcanie do wspólnej obserwacji przyrody oraz aktywności fizycznej.

Przygotowała: Katarzyna Żuchowska

7. Kolory Pani Wiosny – praca plastyczna
Do tej zabawy będzie nam potrzebna folia spożywcza w rolce, pędzel i farby plakatowe. Jeśli tylko
pogoda pozwoli zachęcam do wykonania pracy w ogrodzie. Folię spożywczą (kilka warstw) rozwijamy
między dwoma drzewami, słupkami, ewentualnie między nogami obróconego stolika lub taboretu. Na
tak przygotowanym tle dziecko pędzelkiem lub paluszkami maluje oznaki wiosny, które udało mu się
zaobserwować w ogrodzie. Być może będą to żółte kwiaty forsycji, kolorowa tęcza lub czerwony
tulipan. Zachęcamy do wspólnej zabawy i eksperymentowania kolorami. Jest to również doskonała
okazja do utrwalenia nazw kolorów.

8. Pani Wiosna czaruje - zabawa ruchowa
Rodzic wciela się w rolę Pani Wiosny, stoi pośrodku pokoju i czarodziejską różdżką zamienia dziecko
w: zieloną żabkę, wesołą pszczółkę, wielkanocnego króliczka, jajeczko, które wyturlało się z gniazdka,
bociana krążącego nad łąką itp. Dziecko ruchem naśladuje w co zostało zamienione. Zachęcam do
zmiany ról.

9. Zabawa orientacyjna „Psikusy misia”
Do tej zabawy potrzebny nam będzie pluszowy miś średniej wielkości.
Nasz miś obudził się ze snu zimowego i ma ochotę na psikusy, dlatego chowa się w różne
miejsca. Zadaniem dziecka jest odnalezienie misia, kierując się podpowiedziami Rodzica. Jeśli
dziecko idzie w właściwym kierunku mówimy „ciepło, coraz cieplej, gorąco – gdy dziecko
znajduje się obok zabawki”. Jeśli wybrany kierunek nie jest właściwą decyzją mówimy
„zimno” i proponujemy wybranie innego kierunku.

Przygotowała: Kinga Piotrowska

