
Scenariusze zajęć 15.04 – 21.04.2020

Środa 15.04.2020

Temat: Kwietniowa matematyka.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza.

"Dziwny pies" –

Wawiłow Danuta

 Jeden, dwa,
 jeden, dwa,
 pewna pani
 miała psa.

 Trzy i cztery,
 trzy i cztery,

 pies ten dziwne
 miał maniery.

 Pięć i sześć,
 pięć i sześć,
 wcale lodów
 nie chciał jeść.

 Siedem, osiem,
 siedem, osiem,
 wciąż o kości
 tylko prosił.

 Dziewięć, dziesięć,
 dziewięć, dziesięć,
 kto z nas kości
 mu przyniesie?

 Może ja?
 Może ty?

 Licz od nowa -
 raz, dwa, trzy...



2. Matematyczne puzzle.

Źródło: Superkid





3. Dodawanie.

Źródło: Plac Zabaw



4. Odejmowanie.

Źródło: Superkid



Czwartek 16.04.2020

Temat: Muzyka z wiejskiego podwórka.

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki „Dziadek fajną farmę miał”.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy na temat treści piosenki:

Jakie zwierzęta występują w piosence?
Ile zwierząt wystąpiło w piosence?
Jakie jest twoje ulubione zwierzątko wiejskie?

2. Zabawa dźwiękonaśladowcza.

Posłuchajmy  odgłosów  z  wiejskiego  podwórka.  Postarajmy  się  naśladować  dźwięki
wydawane przez zwierzęta.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

Zabawa popołudniowa

,,Woda, ziemia, powietrze”

 Na podłodze wyznaczamy trzy okręgi w różnych miejscach. Umawiamy się z dzieckiem, że 
jeden okrąg to ziemia, drugi to powietrze, a trzeci to woda. Prowadzący rodzic  mówi: 
„ziemia, woda, powietrze”, zmieniając kolejność, a dziecko w tym czasie muszą pobiec do 
odpowiedniego okręgu. Dla zmyłki można powtarzać te same nazwy po kolei, np. „ziemia, 
powietrze, woda, woda, ziemia, woda, powietrze, powietrze…”.

Miłej Zabawy !

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Karta pracy dla chętnych dzieci:



Piątek 17.04.2020

Temat: Zabawy z piłką.

Przebieg:

Potrzebujemy: piłka, kubeczki- 6szt, krzesło.

Można skorzystać z filmiku . 
LINK:   https://www.youtube.com/watch?  

v=CEyba0BvBUE&fbclid=IwAR0ev5nnEc9iW5QXGYd8HGzVZbooF09vKhBWWXYK-

t25rRtVIwoBHECcpso

Marsz.
Bieg w miejscu.
Marsz z piłką . Kolana unosimy do piłki.
10 pajacyków.
Pajacyki z przekazaniem piłki nad głową. x10.
Marsz.
Pięta do pośladka.
Stajemy w rozkroku. Rysujemy duże koła piłką. 
Skłon z piłką. Podanie piłki między nogami. Rysujemy ósemeczki.
Marsz z piłką.
Piłkę przekazujemy z ręki do ręki. Stajemy w lekkim rozkroku.
Podrzucamy piłkę.
Piłkę przekazujemy z ręki do ręki dookoła głowy.
Rozgrzewamy szyję - rozglądamy się na boki, prawa, lewa, góra, dół.
Krążenia barków w przód x5, krążenia barków w tył x5.
Skłon.
Prowadzimy piłkę między nogami - toczymy piłkę.
Dotykamy piłki nogami, na zmianę (dotykam, zabieram).
Przysiady z piłką przed sobą.
Przysiady z piłką nad głową.
Siadamy.
Podajemy piłkę pod nogami.
Toczymy piłkę pod nogami, rysując ósemki.
Siad prosty, toczymy piłkę pod nogami. Unosimy wyprostowane nogi.
Kładziemy  się  na  plecach.  Kładziemy  piłkę  za  głową.  Unosimy  się.  Wracamy
zabieramy piłkę – powtarzamy. 

Tor przeszkód:

Rozkładamy kubeczki .
Prowadzimy piłkę między kubeczkami.
Slalom między kubeczkami. Turlamy piłkę pod krzesłem.

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&fbclid=IwAR0ev5nnEc9iW5QXGYd8HGzVZbooF09vKhBWWXYK-t25rRtVIwoBHECcpso
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&fbclid=IwAR0ev5nnEc9iW5QXGYd8HGzVZbooF09vKhBWWXYK-t25rRtVIwoBHECcpso
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&fbclid=IwAR0ev5nnEc9iW5QXGYd8HGzVZbooF09vKhBWWXYK-t25rRtVIwoBHECcpso


Zabawa popołudniowa

„Pizza” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk

(wg M. Bogdanowicz)

Dziecko leży na brzuchu.

Najpierw sypiemy mąkę, – przebieramy po jego plecach opuszkami 
palców obu dłoni
zgarniamy ją – brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy 
zagarniające
lejemy oliwę – rysujemy palcem falistą linię, począwszy od 
karku, aż do dolnej części pleców
dodajemy szczyptę soli – lekko je szczypiemy
no... może dwie, trzy.
Wyrabiamy ciasto, – z wyczuciem „ugniatamy” boki dziecka
wałkujemy, – wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół
wygładzamy placek – gładzimy je
i na wierzchu kładziemy:
pomidory, – delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki
krążki cebuli, – rysujemy koła
oliwki, – naciskamy palcem w kilku miejscach (dziecko 
samo wymyśla, co dodajemy do pizzy)
posypujemy serem – szybko muskamy dziecko po plecach 
opuszkami palców obu dłoni (parmezanem, mozzarellą)
i… buch! Do pieca. – przykrywamy sobą dziecko i na chwilę 
pozostajemy w tej pozycji (dopóki dziecko ma na to ochotę)
Wyjmujemy i kroimy: – „kroimy” plecy brzegiem dłoni
dla mamusi, dla tatusia
dla babci, dla brata
dla Matyldy… a teraz – dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy
Polewamy keczupem – kreślimy palcem linię z pętelkami
i …zjadamy… – gilgoczemy

Mniam, mniam, mniam.



Poniedziałek 20.04.2020

Temat: Dbamy o naszą planetę.

Przebieg:

1. Zagadka

Co to za okrągła planeta,
na której bez wody,
tlenu i słońca Odpowiedź : Ziemia.
nie byłoby życia. 

2. Słuchanie wiersza

„Nowa moda”
Małgorzata Strzałkowska

W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,

że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.

– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.

Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest najprościej.

Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –

każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?

Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki, pola
pędzi Ala, za nią Ola,

mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.

Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera

na wycieczkę na rowerach.



Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy na temat wiersza.

Pytania pomocnicze:

Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?
 Ilu było członków tej rodziny? 
Czy potrafisz ich wymienić? 
Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?
 Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny? 
Dlaczego wybrali rowery? 
Co znaczy słowo „moda”? 
Co oznacza słowo „ekologiczny”? 

3. Zabawa słowna Prawda / Fałsz.

Rodzic czyta zdania, dziecko określa czy jest to prawda czy fałsz.
Pytania:

Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom. 
Rower  nie  produkuje  spalin.  Torebki  foliowe  szybko się  rozkładają  i  nie  szkodzą
przyrodzie. 
Woda w oceanie może być brudna – to nikomu nie szkodzi. 
Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód, którym jedzie
tylko jedna osoba.
Filtry na kominach nie pomagają w oczyszczaniu dymu, który z nich leci. 
Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom. 
Ludzie mogą się zatruć, jedząc ryby pływające w ściekach.

Zabawa popołudniowa
,,Opowiedz mi bajkę”
Potrzebne będą:
 plastikowe nakrętki (najlepiej

identyczne),
 blok techniczny,
 nożyczki,
 czarny flamaster.
Wykonanie:
Z bloku technicznego wycinamy kółka
pasujące wielkością do wnętrza
nakrętki. Na wyciętych kółkach
malujemy pojedyncze obrazki: dom,
zegar, jabłko, samochód, parasol.
Wszystko, co przychodzi nam do
głowy. Gotowe obrazki wpychamy do
wnętrza nakrętek.  Źródło: Czas 
dzieci.pl



Gra gotowa: układamy nakrętki obrazkami do dołu, losujemy np. 5 z nich. Odwracamy i na 
podstawie wylosowanych elementów opowiadamy bajkę, historyjkę.

Wtorek 21.04.2020

Temat: „Ekoprzyjaciel” – przestrzenna paraca plastyczna.

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki „Ekologa znak”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

2. Wykonanie Ekoprzyjaciela z materiałów wtórnych. 

Szukamy  wspólnie  materiałów  wtórnych,  z  których  możemy  wykonać  „Ekoprzyjaciela”.
Przygotowujemy  materiały  oraz  rzeczy  potrzebne  do  wykonania  pracy  (np.  klej,  taśma,
nożyczki  itd.)  Po  stworzeniu  „Ekoprzyjaciela”  ozdabiamy  do  dostępnymi  w  domu
materiałami (np. malujemy farbami, oklejamy gazetami itd. )

Kilka pomysłów:

                

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


Źródło:   http://sp30.olsztyn.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/283870/wyniki_konkursu_eko__zabawka  

Zabawa popołudniowa

„Chodzenie” – ćwiczenie kształtujące postawę

Rodzic czyta kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się 
bohaterów wiersza:

Sunie wąż, sunie.

Chodzić nie umie.
Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu
Za to stonoga
na swych stu nogach
w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach
Na jednej nodze
sunie po drodze
ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze
Rak jak to rak
chodzić chce wspak.
I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu 
A ja powiem wam,
że dwie nogi mam!
Bo każdy ma tyle nóg
by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę 

(B. Szelągowska)

Miłej Zabawy !

Karta pracy dla chętnych dzieci.

http://sp30.olsztyn.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/283870/wyniki_konkursu_eko__zabawka


Źródło: Plac Zabaw


