
W oczekiwaniu na wiosnę
( scenariusz zajęć )

Opracowanie:
Marzena Barcz

Bożena Ciszewska
Uczestnicy: dzieci z klas I - II
Miejsce: salaświetlicy szkolnej

Cele dydaktyczno - wychowawcze:
dzieci powinny:
- zintegrować się ze sobą poprzez wspólną zabawę
- zrelaksować się, dobrze się bawić
- ćwiczyć małą i dużą motorykę ciała
po zajęciach dzieci potrafią
- ruchem ilustrować treść piosenki
- wyklaskiwać rytm piosenki

Metody:
Pogadanka, zabawa ruchowa,ćwiczenia rytmiczno - ruchowe, zabawa integracyjna,ćwiczenia
oddechowe stymulowane muzyką relaksacyjną, zabawa inscenizowana.
Formy:
Praca z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
- kaseta magnetofonowa z muzyką relaksacyjną
-,, Płytoteka szkolna dla klas I - III”- płyta CD
-,, Wesołe nutki” - kaseta magnetofonowa
- książka Marii Kownackiej pt. ,,Razem ze słonkiem”
- wiosenne dekoracje

Przebieg zajęć:
1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu .

2. Wprowadzenie do tematu, pogadanka wstępna. Słuchanie czytanego przez nauczyciela
wiersza M. Kownackiej pt .,, Słonko coraz wyżej”

Słonko coraz wyżej po niebie się toczy.....
Otwieramy szeroko i uszy i oczy:
Posłuchamy, jak ptakśpiewa,
Powitamy pączki na drzewach,
Podpatrzymy, jak kwiat rośnie -
Bo nadchodzi już .... przedwiośnie !

3 .Zabawa integracyjna,, Rozkwitanie” przy muzyce relaksacyjnej .
Dzieci dobierają się parami. Jedna osoba w parze jest pączkiem kwiatu, a druga promykiem
słońca. Pączek przykuca lub leży bardzo skulony. Promyk słońca zaczyna bardzo powoli,
ostrożnie otwierać pączek, aż ten rozwinie się w kwiat i będzie się rozkoszował przestrzenią i
swobodą .



Po zakończeniu zabawy nauczyciel pyta dzieci, w jakiej roli - pączka kwiatu czy promyka
słońca - czuły się lepiej .

4 .Nauczyciel proponuje dzieciom, aby przestraszyły zimę .Dzieci wykonują ćwiczenie
oddechowe: robią głęboki wdech podnosząc ręce do góry, przy wydechu opuszczają ręce
głośno krzycząc U...U...U....

5 .Nauczyciel prosi dzieci, aby przywitały wiosnę znaną im piosenką pt .,, Wkrótce wiosna”,
której treść mówi o zwiastunach tej pory roku. Dzieci głośno przypominają oznaki wiosny,
a następnieśpiewają piosenkę i wyklaskują jej rytm .

6. Nauczyciel proponuje wyprawę do lasu - dzieci maszerują po obwodzie koła przy muzyce
marszowej.

7.Ćwiczenie oddechowe - dzieci robią wdech podnosząc ręce do góry, przy wydechu kołyszą
się jak drzewa i naśladują ich szum: szu.....szu....szu.....

8. Dzieci siadają w kręgu, słuchają muzyki relaksacyjnej i pokazują dłońmi ruch małych
gałązek na wietrze.

9. Krótkie wprowadzenie do zabawy ruchowej. Słuchanie opowiadania nauczyciela o
zwierzętach, które budzą się wiosną z zimowego snu.

8 .Uważne wysłuchanie nagrania piosenki pt .,, Niedźwiedź śpi”, omówienie inscenizacji
ruchowej utworu, przydzielenie ról.
I zwrotka - dzieci idą w kole trzymając się za ręce, miś śpi w środku, muchy fruwają poza
kręgiem,
I I zwrotka - dzieci podnoszą ręce do góry, muchy wlatują do środka, krążą koło misia,
I I I zwrotka - zmiana kierunku marszu, miś ilustruje ruchem słowa piosenki .
Po zakończeniu piosenki dzieci podnoszą ręce, miś goni muchy .

10. Nauczyciel proponuje krótką zabawę ,,Niedźwiedź idzie”. Wszystkie dzieci są muszkami,
biegają swobodnie po sali. Na słowa: ,,niedźwiedź idzie” zatrzymują się i siadają w kręgu .

9.Ćwiczenie oddechowe .Wszystkie dzieci naśladują muszki, robią głęboki wdech podnosząc
ręce do góry bokiem, przy wydechu opuszczają ręce .

10. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta dzieci, jak się bawiły w trakcie zajęć i proponuje,
aby wyraziły swoje odczucia. Dzieci naśladują pączki lub rozwinięte kwiaty.


