Scenariusz zajęć
Data : 30.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Czy znamy liczby?
Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności rachowania,
-kształtowanie umiejętności matematycznych,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-dodaje i odejmuje w dostępnym dla siebie zakresie,
-rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 9,
-rozpoznaje i nazywa znaki matematyczne – , + i =,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kartoniki z liczbami od 0 do 9 (2 zestawy na grubym nie
prześwitującym papierze), kartoniki z kropkami od 0-9, kartoniki ze znakami
matematycznymi -, + i =, liczmany np. klocki, kwadrat wycięty z gazety, gazeta.
Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia oddechowe Kulki z gazety.
Dziecko zajmuje miejsca na dywanie. Otrzymuje kwadrat wycięty z gazety, o wymiarach 10
cm x 10 cm, i ugniata z niego kulkę. Następnie wdycha powietrze nosem i wydycha ustami,
dmuchając w kulkę z gazety leżącą na podłodze. Stara się, aby kulka znalazła się jak najbliżej
środka dywanu.
2. Rozpoznajemy liczby.
Kładziemy przed dzieckiem kartoniki z liczbami oraz kropkami. Prosimy o to aby dziecko
dobrało w pary kartonik z liczbą i kartonik z kropkami. Gdy dziecku uda się poprawnie
ułożyć liczby i kropki w pary prosimy aby nazwało liczby. Jeżeli dziecko będzie miało
problemy oczywiście staramy się podpowiedzieć ale nie wykonujemy zadania za dziecko.
Podpowiedź polega na tym, że pokazujemy dziecku liczbę, której nie zna, mówimy jak się
nazywa a zadaniem dziecka jest znaleźć odpowiednią liczbę kropek.

3. Rachowanie z wykorzystaniem znaków matematycznych.
Prosimy dziecko aby wybrało np. liczbę 4. Kładzie ją przed sobą. Następnie kładziemy przed
dzieckiem np. znak + i prosimy aby nazwało ten znak. Później prosimy aby wybrało liczbę
np. 3 i położyło ją przed sobą. Na końcu kładziemy znak = i prosimy aby dziecko nazwało ten
znak. Oczywiście dziecko rozwiązuje równanie i kładzie na końcu równania odpowiednią
liczbę czyli w tym wypadku 7. Powstało równanie 4+3=7. Oczywiście zadanie powtarzamy
kilka razy na dodawanie oraz na odejmowanie.
4. Liczbowe memory.
Kładziemy na dywanie obydwa zestawy kartoników z liczbami, liczbami do dołu.
Odgrywamy grę memory czyli odszukujemy pary liczb. Osoba, która znajdzie więcej par
wygrywa.
5. Ćwiczenia gimnastyczne.
Rodzic daje dziecku gazetę.
- Dziecko biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Rodzic uderza w dłonie i mówi:
Burza, dziecko zatrzymuje się i – przyjmując dowolną pozycję – chroni się przed
zmoknięciem, wykorzystując gazetę.
-Dziecko staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód
wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.
-Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz
przy zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
- W leżeniu przodem – dziecko unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w
łokciach, skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.
-Dziecko kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez
nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego.

30.04.2020 r. - czwartek

Temat: Moja ojczyzna. „Dzień Flagi”.

Dzień dobry, kochani!
Dzisiaj, ze względu na zbliżające się Polskie Święta Narodowe, przekazuję Wam opowiadanie
M. Strękowskiej-Zaremby „Dzień Flagi”.
Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki.
„Kredki w trzydziestu kolorach” – tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale
wierzy babci. Ostrożnie dotyka paluszkiem kolejnych kredek. „Prześliczne!” – myśli. Wydaje
się Adzie, że kredki uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład
różowego kota albo słonia w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego królika? „Trudny
wybór” – myśli Ada i aż wzdycha.
Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki.
– Pożycz mi czerwoną kredkę – prosi siostrę.
Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie z czerwoną,
najpiękniejszą i najweselszą ze wszystkich kredek.
– Dlaczego chcesz czerwoną? Buraczkowa też jest ładna. I pomarańczowa też – podsuwa
bratu inne kredki.
– Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest
nasza flaga? – pyta Olek.
Ada pospiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona nie wie takich
rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło.
– Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa kolory. Gdyby
była w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza – mówi.
– Ja nie mogę! Słyszysz, tato?! – woła Olek.
Tata kiwa głową i zwraca się do Ady. – Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo że na
świecie jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to barwy polskiego herbu:
białego orła na czerwonym tle. Biel oznacza czystość i uczciwość, czerwień odwagę i
waleczność.
– Aha – Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie. – Ja też chcę
rysować odwagę i waleczność – mówi.
Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych flag.
– Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi – mówi mama.
W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok podziwiać swoje
dzieło. Ich okna zdobią małe biało-czerwone flagi.
– Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku – chwali sąsiadka z drugiego piętra.
– A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są najśliczniejsze
– zapewnia ją Ada.
Na kolejnych stronach obejrzyjcie ilustracje do tego opowiadania.

Kochane dzieci, gdy Rodzice przeczytają wam opowiadanie, z łatwością odpowiecie na
pytanie:

Co oznaczają kolory: biel i czerwień na fladze Polski? Pamiętajcie, proszę, mówcie ładnymi,
pełnymi zdaniami. W ten świąteczny weekend wybierzecie się zapewne z rodziną na spacer.
Idąc po ulicy, czy jadąc samochodem, zaobserwujcie w jaki sposób dorośli je udekorowali?
Chętnie poszłabym na taki spacer razem z wami – wspólnie wypatrywalibyśmy narodowe
symbole.
Przypomnijcie sobie wiersz „Kto Ty jesteś? Polak mały.” - uczyliście się go na pamięć w gr. II
i każdy z was potrafił go pięknie powiedzieć.
II. Zabawa ruchowa: „Baczność – spocznij”.
Postawa „baczność” potrzebna jest przy śpiewaniu hymnu – doskonale to wiesz. W tej
postawie stawaliście również na zbiórce, na zajęciach ping-ponga w przedszkolu. Zrób tak
kilkanaście razy.
Ważne ciekawostki: Flaga narodowa jest jednym z najważniejszych polskich symboli.
Wywieszana jest na budynkach urzędów państwowych (w tym także na budynku przedszkola)
w czasie świąt i uroczystości państwowych, a także podczas spotkań międzynarodowych.
Dni, w których flaga państwowa obowiązkowo musi być w tym miejscach wywieszona, są
ściśle określone. Najczęściej są one związane z wydarzeniami dotyczącymi utraty
niepodległości lub odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Poza tymi dniami flaga
państwowa wywieszana jest w innych bardzo ważnych dla naszego kraju momentach,
zarówno dobrych, jak i złych. Jest to oznaka jedności narodu i miłości do ojczyzny. Na
domach prywatnych nie ma obowiązku wywieszania flagi, wielu ludzi jednak robi to, aby
wyrazić swoje patriotyczne uczucia. Wywieszając flagę, należy pamiętać o tym, że nie może
ona dotykać ziemi ani podłogi.
III. Zabawa plastyczna – rysunek kredkami „Dzień Flagi w mojej miejscowości”. Narysujcie
proszę to, co widzieliście na spacerze. Chciałabym, żeby rysunek miał dużo szczegółów:
wasze rączki rysują przecież coraz lepiej!
A jeśli na spacer nie wyjdziesz, narysuj jak sobie wyobrażasz dekoracje ulic i domów z
okazji Dnia Flagi. Rysunek zachowaj – obejrzymy w przedszkolu!
Życzę wam dużo twórczych pomysłów.

Pozdrawiam K. K.

