Scenariusz zajęć
Data : 05.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Rodzinne zabawy.
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności ustawiania po kolei i numerowania,
-kształtowanie aspektu porządkowego liczby,
-doskonalenie orientacji w przestrzeni,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-przelicza liczbami porządkowymi,
-wskazuje prawą i lewą stronę,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: papierowa tuba ,kostka do gry, 2 miseczki: jedną dla „syneczka’, drugą

dla „córeczek” i odpowiednią ilość kółeczek (pierścionków)
Przebieg zajęć:
1.„Mam na imię ...” – autoprezentacja
Przez tubę ze zwiniętej kartki papieru dziecko przedstawia się (głośno i wyraźnie): Mam na
imię …..! Witam …Tuba może być przekazana do innych członków rodziny.
2. „Córka i zięć” – zabawa ilustracyjno – ruchowa
Śpiewamy piosenkę na melodię gamy C - dur wykonując odpowiednie gesty:
Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć

/przeliczamy palce prawej ręki

To jest córka

/wskazujemy prawą ręką osobę z prawej strony

A to jest zięć

/wskazujemy lewą ręką osobę z lewej strony

Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć

/podnosimy się w górę

To jest córka ,a to jest zięć

/opadamy w dół

3. „Stary Abraham” – zabawa ruchowa ze śpiewem
Stary Abraham miał siedmiu synów
Siedmiu synów miał stary Abraham
A oni siedli i nic nie jedli...
tylko śpiewali sobie tak!...
prawa ręka!
Prowadzący wymienia nazwę jakiejś części ciała i rytmicznie nią potrząsa – demonstruje
zabawę- np. – prawa ręka…, lewa ręka itd.
Uczestnicy zabawy powtarzają : „prawa ręka” – rytmicznie nią potrząsają, śpiewają piosenkę.
Przy każdym następnym powtórzeniu wymieniają kolejno wcześniej wskazane części ciała, aż
„ dojdą” do aktualnej, którą będą powtarzać w trakcie śpiewania.
4. „Rodzinka paluszków” – ilustrowanie wierszyka
Mam pięć paluszków u ręki prawej /dziecko porusza paluszkami prawej ręki
I pięć paluszków u ręki lewej

/porusza paluszkami lewej ręki

Pięć to nie dużo, ale wystarczy

/podnosi ręce do góry ruchami obrotowymi

Do każdej pracy i do zabawy.
Kciuk, wskazujący, potem środkowy /dziecko zwija dłonie w pięści i
Po nim serdeczny na końcu mały.

/wysuwa kolejno palce

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty

/jak przy przeliczaniu

Na końcu piąty trochę nieśmiały
5. „Dla kogo pierścionek?” – zabawa logiczna z kostką
-rzucamy kostką do gry, gdy kostka wskaże 1, 2 lub 3 mówimy „ jedno, dwa (lub trzy)
kółeczka dla syneczka, jeżeli kostka wskaże 4, 5 lub 6 mówimy: cztery, pięć (lub sześć)

kółeczek dla córeczek, w obu przypadkach umieszczamy w odpowiedniej miseczce wskazaną
liczbę kółeczek (umawiamy się, że są to pierścionki), przy kolejnych powtórzeniach
dodajemy do poprzednich.
- przeliczamy kółeczka dla syneczka zastanawiamy się czy jest ich dużo czy mało, ustalamy
liczbę kółeczek
-przeliczamy kółeczka dla córeczek, zastanawiamy się ile ich jest, ustalamy ilość,
porównujemy z chłopcami, układamy w pary.
6. „Ważny wyraz” – ćwiczenia artykulacyjne
Dziecko wypowiada nazwy palców akcentując pierwszą głoskę, określa głoskę wykonuje
ćwiczenia logopedyczne narządów mowy, umawiamy się, że na wskazany palec wykonuje
określone ruchy warg, wydaje odpowiednie dźwięki
Kciuk – mlaskanie
Wskazujący – oblizywanie warg językiem
Środkowy – kląskanie
Serdeczny – nadymanie policzków
Mały – wachlarz językiem (do przodu do tyłu)
7. Ćwiczenia grafomotoryczne
Dziecko obrysowywuje swoją dłoń na kartce, uzupełnia wg własnego pomysłu.
(„Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej.
Przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli” oprac. Marta Bogdanowicz).
8. Ćwiczenia gimnastyczne.
- Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a
pozostałe palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch,
wysokie podnoszenie kolan).
-Swobodny bieg po pomieszczeniu na hasło: Wichura – podbiegnięcie przez dziecko do
ściany i przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty.
-Marsz po pokoju, szarfa leży na głowie, złożona na pół, odliczenie sześciu kroków, wspięcie
na palce, uniesienie ramion w górę, wdech nosem, opuszczenie ramion, wydech ustami.

- Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), na sygnał
podniesienie głowy i rąk z szarfą nisko nad podłogą, wytrzymanie około 5 sekund,
opuszczenie głowy i rąk.
-Siad prosty, podparty z tyłu, rozłożona szarfa leży na podłodze – zwijanie szarfy jedną
nogą, zgiętą w kolanie, przesuwając ją palcami stopy. Potem – zmiana nóg.
-Pozycja stojąca, trzymanie szarfy za plecami jedną ręką, podniesioną do góry – łapanie
szarfy od dołu drugą ręką, opuszczoną, zgiętą w łokciu, przeciąganie szarfy rękami,
naśladowanie wycierania się ręcznikiem. Potem – zmiana rąk.

