Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Witaj, wiosno!
Temat dnia: Wiosenne pączki.
Data: 03.04.2020 (piątek)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Dzisiaj ostatni dzień naszego wiosennego tygodnia. Przygotowałam dla moich kochanych
dzieci, ale również dla Państwa zabawę sensoryczną, którą ważną rolę odgrywa dotyk. Dzieci
będą doskonaliły swoje umiejętności rozpoznawania rzeczy po dotyku. Tym samym będą
mogły określić czy coś jest miękkie, a może twarde. A na zakończenie tego dnia, mam
propozycję, aby namalować wiosenną łąkę, ale trochę inaczej, bo na folii spożywczej. Miłej
pracy i dziękuję za ten tydzień .
Cel zajęć: Uważne słuchanie wiersza. Poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe,
puszyste. Doskonalenie percepcji słuchowej (czyli słuchu). Założenie hodowli fasoli.
Środki dydaktyczne: gałązka bazi (lub ilustracja), fasolka, gaza, gumka, słoiczek, woda,
papierowy talerzyk, pędzelek, farby, folia spożywcza przezroczysta, wata, klej.
Przebieg zajęć:
1. „Kotki marcowe” – uważne słuchanie wiersza J. Kulmowej.
Kotki marcowe Joanna Kulmowa
Na wierzbie nad samym rowem –
srebrne kotki marcowe.
Na deszczu i na słocie
srebrnieją im futra kocie.
Plucha i zawierucha.
Nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha.
Ale kotki marcowe nie piszczą.
Huśtają się na gałązkach.
Mruczą: – Nareszcie wiosna!
I sierść mają coraz srebrzystszą.
Rozmowa z dzieckiem na temat treści wiersza.: O czym jest wiersz?; O jakich
kotkach była mowa w wierszu?; Jaki kolor mają kotki na wierzbie?; Czy wiesz, jak
inaczej można nazwać te kotki?
2. „Kotki na gałązkach” – zabawa sensoryczna, poznawanie przez dziecko miękkich
materiałów. Rodzic prezentuje dziecku gałązki wierzbowe z baziami (mogą być różne
odmiany, by kotki były różnej wielkości). Dziecko ogląda je, dotyka. Dziecko
próbuje określić, jakie są bazie w dotyku: miękkie, miłe, puszyste. Określa też ich

kolor, wielkość. Jeżeli nie uda się znaleźć gałązki bazi dołączam link ze zdjęciem, a
rodzic próbuje znaleźć materiały podobne w dotyku jak bazia np. wata, która później
przyda się do wykonania pracy. Dziecko zamyka oczy i poprzez dotyk stara się
odgadnąć jakie przedmioty Państwo dla niego przygotowaliście.
https://www.blog.krysiak.pl/wp-content/uploads/bazie-kotki.png - zdjęcie zaczerpnięte z
Internetu

3. „Ile fasolek?”- zabawa słuchowa z elementem liczenia. Dziecko zakrywa oczy i
słucha ile fasolek lub makaronu rodzic wrzucił do kubeczka. Rodzic musi wrzucać je
w takim tempie, aby dziecko było w stanie policzyć. Po wrzuceniu dziecko mówi ile
fasolek lub makaronu jest w kubeczku, a następnie wysypuje zawartość kubeczka i
sprawdza czy miało rację.
4. „Hodowla fasoli” – eksperyment z wykorzystaniem fasoli. Do słoika należy wlać
wodę tak, aby nasiona były stale wilgotne. Należy kilka razy dziennie uzupełniać
wodę w słoiku, aby zapewnić nasionom ciągły dostęp wilgoci. Gdy pojawią się
korzenie nie będzie konieczne tak częste uzupełnianie wody. Myślę, że dziecko będzie
zainteresowanie co stanie się z jego fasolką i chętnie będzie obserwowało proces jej
hodowli. Ja też zakładam swoją hodowlę. Powodzenia .

5. „Bazie” – praca plastyczno-techniczna. Wykonanie gałązki z baziami. Zadaniem
dzieci jest pomalowanie papierowego talerzyka na niebiesko. Następnie, gdy tło
wyschnie maluje gałązki na brązowo. Na koniec przykleja kuleczki wykonane z waty.
Swój przykład wstawiam poniżej.

6. „Wiosenna łąka” – malowanie wiosennej łąki farbami na folii spożywczej.
Proponuje, aby owinąć folię wokół małego stolika albo krzesełka (przykład wklejam
poniżej). Gdy już to Państwo zrobią dzieci mogą przejść do części artystycznej.
Myślę, że i rodzice świetnie sobie poradzą z tym zadaniem i zaproponujecie wspólne
wykonanie łąki z dziećmi. W tej pracy niekoniecznie musimy malować pędzelkami,
rączki również będą zadowolone .
http://kreatywnieaktywnie.pl/wp-content/uploads/2017/05/IMG_6423.jpg - pomysł zaczerpnięty ze
zdjęcia

Mam nadzieję, że scenariusze były ciekawe i mogli Państwo miło spędzić czas ze swoimi
pociechami, a także włączyć do zaproponowanych zabaw resztę rodziny .

