Scenariusz zajęć
Data : 26.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Motyle.
Cele ogólne:
-rozwijanie świadomości ciała, i otaczającej przestrzeni,
- tworzenie symetrycznych wzorów przy użyciu lusterka,
- dostrzeganie symetrycznych wzorów i dobieranie drugiej połowy,
- usprawnianie języka, rozwijanie percepcji słuchowej,
Cele operacyjne:
Dziecko:
- dziecko poznaje swoją twarz: oczy, usta, nos, brwi, powieki …odczytuje mimikę twarzy:
smutny, wesoły, zły.
-pokazuje odpowiednie części ciała,
-układa wzór mozaiki geometrycznej,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: lusterko, figury geometryczne, woreczek.

Przebieg zajęć:
1.„ Dziewuszka”- zabawa ilustracyjno- ruchowa
Dziecko wraz z rodzicem czytają wierszyk i pokazują odpowiednie części ciała.
/dziecko pokazuje palec wskazujący lewej i prawej ręki

Tu paluszek, tu paluszek
Tu pośrodku jest mój brzuszek

/wskazuje brzuch

Tu jest rączka, tutaj druga

/podnosi jedną a potem druga rękę

A tu oczko sobie mruga.

/wskazuje oko

Tu jest buźka i ząbeczki

/pokazuje usta i zęby

Tu wpadają cukiereczki

/wykonuje ruchy naśladujące wkładanie cukierków do ust

Tu jest nóżka i tu nóżka

/podnosi jedną, a potem drugą nogę

A tu cała jest dziewuszka

/ wykonuje pełny obrót, zakreślając wokół własnego
ciała okrąg, kłania się

2. „Moja głowa …- zabawa w eksperymentowanie
-dziecko otrzymuje małe lusterko,
-przegląda się w nim, poznaje swoją twarz, nazywa poszczególne części,
-robi różne miny do lusterka i nazywa je.
3. „Motyle” – zabawa w eksperymentowanie
-dziecko otrzymuje karteczki z figurami np. trójkąt, kwadrat, połowa koła lub serca, ustawia
lusterko w taki sposób ,aby powstała jakaś figura (oś symetrii)
- wspólnie z rodzicem ustalają, że można dorysować drugą część do figury, żeby powstał
jakiś rysunek
4.„ Układanki symetryczne” – układanka logiczna
- dziecko otrzymuje kopertę z połówkami figur, które należy dopasować np. kółko, serce,
motyl itp. i połączyć razem by tworzyły całość,
-układa różne wzory z mozaiki geometrycznej.
5.„Ważny wyraz”- ćwiczenia narządów mowy
Rodzic opowiada dziecku o języczku, który wybrał się na poszukiwanie lata. Poleca mu, aby
we wskazanym momencie wykonywało określone czynności.
Zbliżało się lato. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko naśladuje głosy ptaków).
Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak lata. Jechał na koniu ( „klaska” uderzając
szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (wymawia kle, kle). Zatrzymał
się na leśnej polanie (uczestnik wymawia prr).Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizuje
wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonuje krótki wdech
nosem, chwilę zatrzymuje powietrze –bezdech- i długo wydycha ustami). Było ciepło i
przyjemnie (uśmiechają się, rozchylając wargi). Pachniało latem (dziecko oddycha głęboko,
wdychając powietrze nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i powąchał kwiaty
(wdycha powietrze nosem) i kichnął ( kicha wymawiając- apsik). Zrobiło się późno i musiał
wracać. Wsiadł na konia i pogalopował do domu .( „klaska” uderzając szerokim językiem o
podniebienie).
6.Ćwiczenia gimnastyczne.
-Ćwiczenia z elementem równowagi.
Dziecko spaceruje swobodnie, z woreczkiem na głowie, następnie dziecko kładzie woreczek
przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę.
Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp.
-Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.
Dziecko leży tyłem, woreczek wkłada między stopy. Unosi go stopami do góry i przekłada
za głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej.
-Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.
Dziecko kładzie woreczek na podłodze. Chodzi na czworakach dookoła woreczka, naśladując
szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klęka, wyciąga ręce, otwiera dłonie i
pokazują, co znalazło.

7. Karta pracy „Symetria- połówki”.

8. Odtwarzanie szeregów i sekwencje kolorystyczne.
Rodzic układa szereg z trzech różnych kolorów klocków, trzymając się powtarzalnej
sekwencji kolorystycznej, np. niebieski, zielony, żółty klocek… dziecko stara się odtwarzać
wzór lub kontynuować go w tej samej sekwencji.
Odtwarzanie odbicia lustrzanego.
Kolejnym krokiem może być tworzenie przez rodzica kolejnych sekwencji kolorystycznych, a
zadaniem dziecka będzie ich odtworzenie.

9. Przeprawa przez rzekę.
Na podłodze-rzece ustawiamy "kamienie": poduszki, kartki papieru, duże, drewniane klocki
itp. Zadaniem jest przeprawa przez rzekę bez dotknięcia stopą "wody".
10. Balonowy tenis.
Dziecko wraz z rodzicem odbijają balon bezpiecznymi paletkami (papierowy talerz z
przyklejoną do niego drewnianą łyżką). Dziecko z rodzicem odbijają balon między sobą tak,
by nie spadł na ziemię. Można zrobić siatkę ze związanych szalików albo apaszek.

