Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Tajemnice książek.
Temat dnia: Jak powstaje papier?
Data: 15.05.2020 r. (piątek)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Dzień dobry Wiewióreczki! Dzisiaj ostatni Waszej książkowej przygody. Dowiedzieliście się
już, w jaki sposób powstaje książka i z jakich elementów się ona składa. Poznaliście również
jak nazywają się osoby, które pracują przy tworzeniu książki. Ale zapomnieliśmy o
najważniejszym. A mianowicie jak tak naprawdę powstaje papier, bez którego książka nie
mogłaby powstać. Zapraszam i życzę miłego weekendu! 
Cel zajęć: : Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru.
Rozwijanie zainteresowania książkami. Tworzenie masy papierowej.
Środki dydaktyczne: gazeta, nagranie z lasu, nożyczki, klej, filmik edukacyjny, mąka, sól,
woda, zielony barwnik, folia bąbelkowa, rolka po papierze, kolorowy papier, słoik, farby,
miseczka, papier toaletowy, kredki.
Przebieg zajęć:
1. „Rzuć i złap” – Dziecko trzyma w ręku papierową kulę z gazety lub woreczek. Na
sygnał rodzica podrzuca ją wysoko do góry i stara się ją złapać. Dla utrudnienia
dziecko może wyrzucać kulę zza pleców i łapać z przodu.
2. „Las” – rozwiązanie zagadki dotyczącą lasu. Rodzic czyta zagadkę.
Las
Są tam duże drzewa
oraz grzybki małe.
Co to jest za miejsce?
Wiecie doskonale.
Następnie rodzic pokazuje dziecku ilustrację lasu. Obok kładzie kartkę papieru i
książkę. Rodzic pokazuje dziecku papier o różnej grubości i fakturze np. kartka i
gazeta. Dziecko wspólnie z rodzicem wymyśla kilka przykładów wykorzystania
papieru, np.: do rysowania lub do produkcji książek, czasopism, gazetek dla dzieci.
Rodzic pyta: Z czego powstaje papier?, a na koniec włącza odgłosy lasu:
https://www.youtube.com/watch?v=fc7dItrP1Gs. Dziecko uważnie słucha: szumu drzew,
śpiewu ptaków.
3. „Jak powstaje papier?” – filmik edukacyjny. Dziecko ogląda w jaki sposób powstaje
papier. Proszę oglądać nagranie od 09:53 minuty.
https://www.youtube.com/watch?v=-syVkvEKaqw

4. „Jak powstaje papier ekologiczny?” – wykonanie masy papierowej. Ze względu na
to, że tworzenie papieru jest bardzo czasochłonne i wydaje mi się, że nie wszyscy
posiadają sita do tego potrzebne, dlatego proponuje wykonanie wazonu z
wykorzystaniem masy papierowej.
Do wykonania masy potrzebne jest:
pół szklanki mąki,
szklanka wody – wymieszać w misce.
Następnie dodajemy papier toaletowy porwany w kawałeczki i na koniec dziecko lub rodzic
ugniata masę.
Wykonaną masą dziecko obkleja słoik lub inny przedmiot, a po wyschnięciu w dowolny
sposób maluje farbami.
5. „Takie same książki” – karta pracy zadaniem dziecka jest połączenie w pary takich
samych ilustracji, które przedstawiają książki. Załącznik 1. Proszę o wydrukowanie
załącznika.
6. „Zabawy z papierem” – krótka zabawa doskonaląca motorykę małą. Rodzic
pokazuje dziecku kilka możliwości, które można wykonać z papieru.: zwijanie kartki
białego papieru w rulon, zgniatanie gazet w papierowe kule, wachlarz, serwetka.
Dziecko próbuje wykonać proponowane przedmioty. Załącznik 2. Moje propozycje.
7. „Drzewo” – praca plastyczna. Na kolorowej kartce z pomocą rodzica dziecko
odrysowuje swoją rączkę, a następnie ją koloruje brązową kredką. Do wykonania liści
proponuje rosnące farby: 4 łyżki mąki, 4 łyżki soli, pół szklanki wody + zielony
barwnik. Następnie na folie bąbelkową dziecko pędzelkiem nakłada wykonaną farbę i
odbija na kartce. Po wykonaniu tej czynności rodzić wkłada prace na 30 sekund do
mikrofali. Na koniec dziecko może wykonać z różowej lub białej bibuły kuleczki i
przykleić je do wykonanego drzewa. Załącznik 3. Moja praca.
8. „Luneta”- praca techniczna z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym. Dziecko
kolorowym papierem lub bibułą okleja rolę. Następnie wycina dowolne wzory z
papieru i ozdabia nimi swoją lunetę. Załącznik 4. Moja praca.

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3 i 4.

