Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Święto mamy i taty.
Temat dnia: Zabawy z mamą i tatą.
Data: 29.05.2020 r. (piątek)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Witam Was serdecznie! Dzisiaj już piątek, więc mam propozycję, żebyście wykorzystali ten
dzień na zabawy z rodzicami. Zabawy można przeprowadzić na świeżym powietrzu,
wykorzystując ładną pogodę. Oprócz tego zgłębicie wiedzę na temat zawodów, które
wykonują Wasi rodzice. A także poznacie zasady nowej gry „Kółko i krzyżyk”. Miłego
weekendu !
Cel zajęć: Poznanie nazw zawodów oraz jego atrybutów. Doskonalenie umiejętności
logicznego myślenia. Czerpanie radości z zabaw na świeżym powietrzu.
Środki dydaktyczne: ilustracje z zawodami i atrybutami, muzyka taneczna, gazeta, sylwety
rodziców, owoce, miska, nóż, płytka z gliny, farby, pędzel, butelki, piłka, patyki, kosz, lina,
rolka po papierze toaletowym.
Przebieg zajęć:
1. „Zawody” - zabawa dydaktyczna. Wskazywanie, czym zajmują się rodzice w swej
pracy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych zawodów.
Rodzic układa na dywanie sylwety przedstawicieli wybranych zawodów oraz ich
atrybuty: fryzjer – nożyczki, grzebień, suszarka do włosów, kucharz – garnek, nóż,
fartuch kuchenny, murarz – cegła, kielnia, kask ochronny, lekarz – stetoskop,
strzykawka, syrop. Prosi dziecko, aby podało nazwy przedmiotów, których używają
poszczególne osoby w swojej pracy, i położyły je obok nich. Następnie rodzic
opowiada dziecku o swoim zawodzie i wymienia przedmioty, które wykorzystuje w
swojej pracy. Załącznik 1. Proszę o wydrukowanie załącznika.
2. „Taniec z rodzicem” – rodzic wraz z dzieckiem tańczy na jednej gazecie. Po każdej
pauzie gazetę należy składać na pół. Zabawa trwa momentu, gdy ktoś zejdzie z gazety.
3. „Niespodzianka” – praca plastyczna. Dziecko otrzymuje swoją płytkę, którą
wykonało wczoraj. Dziecko wybiera dwa kontrastowe kolory, jednym z nich maluje
powierzchnię odciśniętej dłoni, drugą obszar wokół niej. Tak pomalowaną płytkę
ponownie odkłada do wyschnięcia.
4. „Tulipany” - konstruowanie według wzoru z wykorzystaniem Wyprawki strona 36.
Dziecko wypycha wszystkie elementy. Rodzic prezentuje sposób złączenia
poszczególnych elementów. Dziecko maluje rolki na zielono.

5. „Przygotowanie sałatki owocowej” - dziecko wspólnie z rodzicem przygotowuje
sałatkę z ulubionych owoców. Dziecko pod opieką rodzica kroi wszystkie owoce i
wrzuca je do miski, a następnie wszystko miesza.
6. „Kółko i krzyżyk”- rodzic na dużym arkuszu rysuje kratki do gry, a zamiast kółek i
krzyżyków, wspólnie z dzieckiem wykorzysta sylwety mamy i taty. Rodzic tłumaczy
dziecku zasady gry. Załącznik 2. Proszę o wydrukowanie załącznika.
7. „Tor przeszkód” – zabawa ruchowa. Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje tor
przeszkód w ogrodzie lub wybranym pokoju w domu. Zadaniem każdego domownika
jest pokonanie wykonanego toru. Kilka pomysłów wstawiam poniżej:







slalom, który można wykonać z butelek,
przejście po linie, rodzic rozkłada linę, a każdy uczestnik musi po niej przejść
noga za nogą,
celowanie do celu, rodzic przygotowuje kosz, do którego będzie można
celować piłeczką,
skok przez przeszkodę, z patyków lub innego rekwizytu rodzic układa
przeszkody tak, aby uczestnik mógł przeskoczyć go obunóż,
turlanie piłki slalomem, który został wcześniej wykonany z butelek,
wykonanie 5 pajacyków, każdy uczestnik na zakończenie wykonuje 5
pajacyków głośno licząc.

8. Degustacja sałatki owocowej – na zakończenie dnia dziecko wspólnie z rodzicem
degustuje przyrządzoną wcześniej sałatkę owocową.

Załącznik 1. Proszę rodzica o wycięcie obrazków.
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Załącznik 2.

