
                               
        SCENARIUSZ II  
  
Konspekt zajęcia grupa 6-latków   
Tematyka cykliczna; Co wiemy o pogodzie? 

         Temat zajęcia; Rozmowa na temat pogody  
         Cele operacyjne;   

          Dzieci znają słowa związane z pogodą , czytają ze 
zrozumieniem, wypowiadają się na temat pogody i treści 
wiersza, łączą treść wiersza ze zjawiskami przyrodniczymi, 
wyrażają ruchem i mimiką poznane zjawiska, współdziałają w 
zespole, wykorzystują w działaniu zdobyte doświadczenia 
plastyczne, są chętne do działania  
Metody ;oparte na działaniu, bezpośrednim postrzeganiu i 
przeżywaniu,  
Formy ;rozmowa, wiersz , śpiewanie, malowanie, rysowanie,  
Aktywność wyrażana przez ; 
Ekspresję ruchową, mimiczną, słowną, plastyczną, muzyczną 
Środki dydaktyczne; napisy, ilustracje, kaseta z muzyką, 
przybory do rysowania.  
 
      Przebieg zajęcia  

1. Zabawa ruchowa na powitanie, ćwiczenia niewerbalne     
    Dzieci stoją w kole i mówią                

    Wszyscy są, witam was.  
                       Zaczynamy, to już czas.  
                       Jestem ja, jesteś ty.  
                       Raz, dwa, trzy.  
      ,    2. Dzieci stoją w parach, witają się różnymi częściami ciała, 
najpierw według propozycji nauczycielki, a potem według pomysłów 
własnych. Ćwiczeniom towarzyszy muzyka.  
            3.Siad w kole, rozmowa na temat pogody-określają jej 
zjawiska, pokazują gestem - elementy dramy 
 
 
 
 
           4.Burza mózgów- co by było gdyby? 



- ciągle padał deszcz,  
-wiał watr,  
-świeciło słońce,  
-było zimno itp.  
          5 Dzieci siedzą przed tablicą na której umieszczone są różne 
napisy, dzieci wybierają wyrazy związane z pogodą łączą z 
odpowiednim obrazkiem, ćwiczenia w czytaniu-ekspresja słowna, 
następnie ruchem pokazują pogodę, pada deszcz, wieje wiatr,jest 
zimno, mgła, świeci słońce, -ekspresja ruchowa 
           6.Opowieść ruchowa dzieci poruszają się w rytm melodii 
śpiewają piosenkę  pokazują gestem i miną słyszaną muzykę (odgłosy 
padajacego deszczu, szum wiatru, grzmoty,)-ekspresja słowno-
ruchowo-mimiczna  
           7. Siad w kole słuchają wiersza recytowanego przez 
nauczycielkę   
                  Jaka dziś pogoda dzieci  
                  Deszcz pada czy słońce świeci  
                  Płyną białe żagielki na obrazku Anielki  
                  Idą w słońcu u A gatki lalki z parasolką w kwiatki  
                  A u Jacka co się dzieje? Grzmi, pioruny deszcz leje 
                  U Grzegorza grad wichura, drzewa gną się czarna chmura  
                   Hej, trzeba nam parasola , Plastuś idzie do przedszkola       
                   A co słychać u Michała, tęcza niebo opasała  
                   Słonko znowu nam zaświeci znów na spacer wyjdą dzieci 
            Dzieci wypowiadają się na temat treści wiersza .Dzielą się 
spostrzeżeniami , potrafią rozpoznać rodzaje pogody.  
           8. Dzieci dzielą się na grupy losują tematy prac ,wybierają 
potrzebne przybory i technikę pracy 
   Pogoda słoneczna, burza. pada deszcz, po burzy 
            9. Omówienie prac przez dzieci –ekspresja słowna.  
            10. Sprzątanie po skończonej pracy   
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