Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Święto mamy i taty.
Temat dnia: Moja rodzina.
Data: 25.05.2020 r. (poniedziałek)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Witam Was Wiewióreczki! Przed Wami bardzo miły tydzień pracy, ponieważ wszystkie
tematy będą związane z Waszymi rodzicami. Dzisiaj skupicie się na poznaniu nazw członków
rodziny. A także będziecie mogli narysować portret swoich rodziców. Miłego dnia !
Cel zajęć: Podawanie nazw członków rodziny. Rozwijanie zdolności manualnych. Słuchanie
krótkiego wierszyka.
Środki dydaktyczne: tekst wyliczanki, tekst wierszyka, puzzle przedstawiające rodzinę,
piłka, nożyczki, klej, kartka A4, kredki, filmik edukacyjny.
Przebieg zajęć:
1. „Moja rodzina” – zabawa paluszkowa.
W tej wyliczance po kolei pokazujemy palce, każdy nasz palec obrazuje jednego członka
rodziny. Zaczynamy od kciuka:
Ten pierwszy to dziadziuś,
A przy nim babunia.
Największy to tatuś,
A przy nim mamunia
A to ja dziecinka mała,
I oto moja rodzinka cała.
2. „Krasnal z ciocią” – uważne słuchanie wierszyka. Dziecko odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.
„Krasnal z ciocią” Dorota Gellner
Siadłam sobie
pod paprocią.
Obok usiadł
krasnal z ciocią.
Krasnal strasznie się
rozpychał,
kichał
i ze złością wzdychał:
-W takim tłoku
żyć nie sposób!
To nie miejsce

dla trzech osób!
Powiedziałam:
-No to wstań!
Będzie miejsce
dla dwóch pań.
Rodzic pyta: Kto wystąpił w wierszyku?; Dlaczego krasnal się złościł?; Co poradziła mu
dziewczynka?; Jaką masz radę dla krasnala?; Z kim przyszedł krasnal?.
3. „Rodzina”- oglądanie filmu edukacyjnego na temat nazw członków rodziny. Link do
filmu: https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
4. „Drzewo genealogiczne” – Dziecko wycina elementy po linii i układa z nich obrazek
i nakleja go na kartkę. Dziecko stara się nazwać członków rodziny. Rodzic wyjaśnia
pojęcie „drzewo genealogiczne”, rozmowa z dzieckiem z wykorzystaniem ilustracji.
Załącznik 1. Proszę o wydrukowanie załącznika. Ilustracja wykorzystana ze strony:
www.przedszkolankowo.pl
5. „Piłka” – zabawa ruchowa z elementem chwytu i ćwiczeniem mięśni brzucha.
Dziecko otrzymuje piłkę, siada w siadzie prostym, wkłada piłkę między stopy.
Przechodzi do leżenia na plecach, wyciąga ręce za głowę, podnosi nogi i przekłada
piłkę ponad głową do rąk. Zabawę należy powtórzyć kilkukrotnie.
6. „Narysuj mamę, narysuj tatę” - rysowanie postaci, rozwijanie zdolności
manualnych. Dziecko rysuje oboje rodziców na kartce A4. Rodzic rozmawia z
dzieckiem na swój temat. Dziecko podaje ogólne informacje na temat swoich
rodziców: imiona, co lubią robić, ich ulubione dania, wspólne zabawy w razie
problemu rodzic podpowiada.

Załącznik 1.
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