Scenariusz zajęć
Data : 20.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Porównujemy wzrost.
Cele ogólne:
-określanie wzrostu dziecka,
- porównywanie wzrostu dziecka i domowników,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- stosuje słowa: wysoki, niski,
-stosuje słowa: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kolorowe paseczki z papieru technicznego (różnej długości), miarka, nagranie

wybranej piosenki.
Przebieg zajęć:
1.Zabawy kolorowymi paseczkami.
Kładziemy przed dzieckiem wszystkie kolorowe paseczki.
Prosimy aby dziecko ułożyło paseczki od najniższego do najwyższego. Jeżeli dziecko ma
problem to pomagamy mu ułożyć paseczki w odpowiedniej kolejności. Jeżeli zadanie zrobi
prawidłowo- mieszamy paseczki i prosimy aby teraz ułożyło od najwyższego do najniższego.
Po wykonaniu zadania prosimy aby dziecko wskazało najniższy paseczek oraz najwyższy
paseczek.
2. Mierzenie wzrostu dziecka.
Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. Następnie
mierzy wysokość ciała reszty domowników. Wszystkie wyniki wraz z imionami rodzic
zapisuje na kartce.
3. Zabawa ruchowa Kto jest wyższy? Kto jest niższy?
Wszyscy domownicy poruszają się po pomieszczeniu przy dźwiękach wybranej muzyki. Na
przerwę w grze dobierają się parami i porównują swój wzrost. Dźwięki muzyki zapraszają do
ponownego poruszania się po pomieszczeniu. Potem wszystkie osoby biorące udział w
zabawie oceniają, kto w parze był wyższy, a kto niższy.

4.Przykład karty pracy dotyczący miary.

5. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zgodnie z muzyką.
Dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w
przysiadzie, kiedy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic daje dziecku złożony
pasek bibuły.
Tańcząca bibułka.
Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskiem bibułki
trzymanym najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca i
układa na podłodze z bibułki dowolne kształty.
Po kole.
Dziecko układa na podłodze koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą
stronę.
Powitania bibułką.
Dziecko dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.
Jak najwyżej.
Dziecko wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie i łapie ją tuż nad podłogą.
Sprytne palce.
Dziecko chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.
Środa 20.05.2020r.
1. Zabawa „Moja mama jest…., a mój tata jest…..”. Należy przygotować karton z
napisami Mama jest… Tata jest…. , flamaster.
Dz. kończy zdania/ poszukiwanie jak największej liczby określeń
przymiotnikowych/, R. zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…, Tata jest…
Wspólnie odczytują napisy/ zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w
określeniach mamy i taty/.
2. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu wykonaj zamieszczone poniżej prace.
3. Poćwicz swoją pamięć – powtórz wczorajszy wiersz.

