Scenariusz zajęć
Data : 09.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Miejsca letniego wypoczynku.
Cele ogólne:
-poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski), wprowadzanie
wyrazów do czytania całościowego,
-poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem,
-rozwijanie wyobraźni twórczej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wskazuje na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku, odczytuje wyrazy do czytania
całościowego: wieś, Podhale, jezioro, morze,
-podaje propozycje spędzania czasu wolnego latem,
-wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kartka z narysowanym konturem mapy Polski, papierowa sylweta
plecaka, piłka, odtwarzacz CD, nagranie skocznej muzyki (lub odgłosu jadącego pociągu),
krzesełko dla dziecka, kartoniki z wyrazami do czytania całościowego: wieś, Podhale,
jezioro, morze, mapa Polski, koszyki, obrazek przedstawiający plecak, obrazki
przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu na wsi, np.: zbieranie jagód w lesie,
spacery po łące, wycieczki rowerowe, doglądanie zwierząt gospodarskich, plecak ze stelażem,
obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu w górach, np.: piesze wędrówki po
szlakach, zdobywanie szczytów górskich, zwiedzanie zamków, podziwianie widoków, torba
lub walizka, obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu nad jeziorem, np.:
pływanie łódką lub rowerem wodnym, spacerowanie, odbywanie pieszych wędrówek, torba
plażowa, obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu nad morzem, np.:
opalanie się, zabawy na plaży, rejsy statkiem, uprawianie sportów wodnych, nagranie muzyki
instrumentalnej, pocztówki przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku, okulary,
kapelusze, letnie ubrania.
Przebieg zajęć:
1.Ćwiczenie na kartce – Podróże z plecakiem po Polsce. Zabawy z mapą Polski. Rozwijanie
orientacji przestrzennej.
Rodzic kładzie na stole kartkę z konturem mapy Polski. Zaprasza dziecko w podróż z
plecakiem po Polsce. Dziecko umieszcza na mapie wyciętą wcześniej z papieru sylwetę
plecaka zgodnie z poleceniem rodzica, np. z prawej strony mapy, nad morzem (na górze
mapy), w górach (na dole mapy), z lewej strony mapy, w stolicy (na środku mapy).

Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu E. Stadtmüller
Wakacyjny pociąg.
2.Powitanie zabawą Gdzie i z kim na wakacje?
Dziecko opowiada, z kim i gdzie wybiera się na wakacje.
3. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Rodzic pyta dziecko, jakie zna miejsca letniego wypoczynku. Dziecko wypowiada się. Rodzic
zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza, a następnie do zabawy, podczas której pozna różne
miejsca wakacyjnego wypoczynku i sposoby spędzania tam wolnego czasu.
Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg.
Jedzie pociąg wakacyjny,
pociąg kolorowy.
Już wjeżdżają wagoniki
na peron bajkowy!
Ref.: Stuku-puk, stuku-puk,
mkną koła po szynach.
Już się nowa, kolorowa
przygoda zaczyna.
Pierwsza stacja – wieś wesoła:
łąki, lasy, pole.
Zaraz tutaj urządzimy
zielone przedszkole.
Nauczymy kota liczyć,
a tańczyć konika.
Niech zobaczy każdy cielak,
jak przedszkolak bryka.
Ref: Stuku-puk...
Druga stacja to Podhale,
piękne górskie szczyty,
a ze szczytów, jak wiadomo,
widok znakomity.
Bajki będą opowiadać
potoki i skały,
bo w nich mieszka duch starego
bajarza Sabały.
Ref: Stuku-puk...
Trzecia stacja to jezioro,
widać je z daleka.
Żabi chórek już z koncertem
niecierpliwie czeka.
Już po falach się ścigają

żaglówki, kajaki
i dmuchany hipopotam
malowany w maki.
Ref: Stuku-puk...
Czwarta stacja to już morze,
szerokie, głębokie,
i wspaniała piaskownica,
większa niż przed blokiem.
Na tej wielkiej piaskownicy
czy, jak mówią, plaży
może skarby bursztynowe
znaleźć nam się zdarzy?
Ref: Stuku-puk...
4. Zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu.
Rodzic prosi dziecko o podejście do krzesełka ustawionego na środku pokoju. Zapoznaje
dziecko z zasadami zabawy: podczas zwrotek (stacji) dziecko naśladuje wysiadanie z pociągu
i zajmuje miejsce na dywanie, gdzie będzie wykonywać zadanie, na słowa: Jedzie pociąg
wakacyjny... wraca do pociągu, zajmuje miejsce na krzesełku. Rodzic włącza żywą, specjalnie
dobraną muzykę (lub odgłosy jadącego pociągu),podczas refrenu dziecko powtarza bardzo
wyraźnie słowa rymowanki, dzieląc je na sylaby: Stu-ku-puk, stu-ku-puk, mkną ko-ła po szynach. Już się no-wa, ko-lo-ro-wa przy-go-da za-czy-na, i jednocześnie uderza rytmicznie
rękami o swoje uda, a stopami o podłogę.
5. Wykonywanie zadań na poszczególnych stacjach – praca z mapą Polski.
Rodzic rozkłada na dywanie kartoniki z wyrazami do czytania: wieś, Podhale, jezioro,
morze. Obok, na dywanie, rozkłada zestaw obrazków przedstawiających sposoby spędzania
wolnego czasu na wakacjach. Z boku umieszcza koszyk oraz różne rodzaje plecaków i toreb.
Stacja Wieś.
Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz wieś. Dziecko odczytuje z rodzicem
napis i zawiesza go na mapie Polski (wybieramy miejsce poza aglomeracjami miejskimi).
Decyduje, jaki bagaż może się przydać podczas pobytu na wsi. Odpowiada na pytanie: Co
ciekawego można robić podczas wakacji na wsi? Podaje swoje propozycje spędzenia wolnego
czasu, wybiera pasujące obrazki, a następnie wkłada je do koszyka. Przykłady spędzania
czasu na wsi: zbieranie jagód w lesie, spacery po łące, wycieczki rowerowe, doglądanie
zwierząt gospodarskich itd.
Stacja Podhale.
Rodzic wprowadza do globalnego czytania wyraz Podhale. Dziecko odczytuje z rodzicem
napis. Rodzic wskazuje położenie Podhala na mapie Polski, a dziecko zawiesza napis we
właściwym miejscu na mapie. Następnie rodzic prosi dziecko o wybranie bagażu, który
wykorzystuje się w górach. Dziecko wybiera plecak ze stelażem. Odpowiada na pytanie: Co
ciekawego można robić podczas wakacji w górach? Następnie spośród zgromadzonych
obrazków wybiera te, które pasują do gór. Patrząc na obrazek, podaje propozycje spędzenia

wolnego czasu, a potem wkłada obrazki do plecaka. Przykłady spędzania czasu w górach:
piesze wędrówki po szlakach, zdobywanie szczytów górskich, zwiedzanie zamków,
podziwianie widoków itd.
Stacja Jezioro.
Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz jezioro. Dziecko odczytuje z rodzicem
napis i zawieszają go w odpowiednim miejscu na mapie Polski. Rodzic podaje nazwy
rejonów w Polsce, gdzie jest dużo jezior, np. Mazury. Następnie rodzic prosi dziecko o wybranie bagażu, który będzie najwłaściwszy do wypoczywania nad jeziorem. Dziecko wybiera
torbę lub walizkę. Odpowiada na pytanie: Co ciekawego można robić na wakacjach nad
jeziorem? Następnie wybiera odpowiednie obrazki i wkłada je do torby. Przykłady spędzania
czasu nad jeziorem: pływanie łódką lub rowerem wodnym, spacerowanie, odbywanie
pieszych wędrówek itd.
Stacja Morze.
Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz morze. Dziecko odczytuje z rodzicem
napis. Rodzic prosi o przypomnienie nazwy naszego polskiego morza. Utrwala nazwę: Morze
Bałtyckie. Prosi dziecko o wskazanie Bałtyku na mapie Polski i zawieszenie napisu we
właściwym miejscu. Następnie rodzic prosi dziecko o wybranie bagażu, który najlepiej nadaje
się do wypoczywania nad morzem. Dziecko wybiera torbę plażową. Odpowiada na pytanie:
Co ciekawego można robić na wakacjach nad morzem? Następnie wybiera odpowiednie
obrazki i wkłada je do torby plażowej. Przykłady spędzania czasu nad morzem: opalanie się,
zabawy na plaży, rejsy statkiem, uprawianie sportów wodnych itd.
6. Loteryjka obrazkowa – dopasowywanie obrazków do odpowiednich miejsc na mapie
Polski.
Do zabawy przydadzą nam się: koszyk, torby i plecaki zawierające obrazki z wcześniejszej
zabawy, mapa Polski z napisami umieszczonymi we wcześniejszej zabawie.
Rodzic prosi dziecko o wyjęcie obrazków z koszyka, toreb i plecaków i ułożenie ich na
podłodze (obrazkami do dołu). Rodzic miesza obrazki. Dziecko losuje obrazki, nazywa to, co
przedstawiają, i zawiesza w odpowiednich miejscach na mapie Polski, przy napisach do
czytania całościowego.
7. Ćwiczenie umiejętności zmiany natężenia głosu – Zabawa w echo.
Dziecko powtarza za rodzicem zdania z odpowiednim natężeniem głosu (cicho,
umiarkowanym głosem, głośno).
Nadeszły wakacje.
Wędrujemy górskim szlakiem.
Kąpiemy się w morzu.
Pływamy kajakiem.
8. Zabawa ruchowa Wakacyjny pociąg.

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na dywanie. Rodzic odtwarza nagranie z muzyką
instrumentalną (np. znaną dziecku melodię piosenki o pociągu) i zaprasza dziecko na
wycieczkę. Ostrożnie przejeżdża koło dziecka. Dotyka głowy dziecka, dziecko wsiada do
pociągu – chwyta z tyłu za biodra rodzica. Rodzic z dzieckiem wypowiadają w ustalonym
rytmie ciche szszszsz.
9. Ćwiczenie spostrzegawczości – Której pocztówki brakuje?
Rodzic układa przed dzieckiem cztery pocztówki przedstawiające różne miejsca letniego
wypoczynku, np.: morze, góry, jezioro i las. Dziecko zapamiętuje ich ułożenie. Odwraca się
w drugą stronę. Rodzic chowa jedną z pocztówek. Dziecko odgaduje, której pocztówki
brakuje.
10. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem rekwizytów z kącika teatralnego – Pakujemy
walizki.
Dziecko planuje wyjazd na wakacje. Wciela się w role mamy lub taty. Pakuje do toreb
potrzebne stroje, przebiera się, np. zakłada okulary, kapelusze.
11. 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.
Obrazki, które mogą przydać się do zajęć:

