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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 6- LETNICH.

Obszar edukacji kulturowo- estetycznej oraz edukacji
w zakresie mowy i myślenia.

Temat: „Bawimy się bezpiecznie w czasie wakacji”- rozmowa z dziećmi
              o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych zabaw.
              Malowanie farbami plakatowymi wakacyjnych obrazków.

Cele ogólne:

- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
- utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy,
- rozwijanie wyobraźni twórczej,

Cele operacyjne
Dziecko:

- wie jak należy bezpiecznie bawić się w czasie wakacji,
- dba o estetykę wykonywanej pracy,
- umie namalować swoje marzenia,
- gromadzi doświadczenia plastyczne,
- chętnie wypowiada się na temat sowich wytworów,
- doprowadza pracę do końca,

Metody
a) podające (przyswajanie)
b) praktyczne (działanie)
c) aktywizujące (przeżywanie)
d) problemowe (odkrywanie)

Formy pracy: z całą grupą

Środki dydaktyczne: ilustracja, farby plakatowe, kartki, gwizdek, chorągiewka.
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Przebieg zajęcia

1. Słuchanie wiersza T. Śliwiaka pt. „Piłka na ulicy.”

Na ulicy słońce świeci
kolorowa piłka leci.
Jaś odbija. Łap Iwona.
Teraz znowu odrzuć do nas.
Słońce z nami w piłkę gra,
kto zabawę lepszą zna?
      Leci piłka, łap ją w dłonie,
      bo jej później nie dogonisz.
      trzymaj mocno, bo wyskoczy.
      Nie śpij Jasiu
      gdzie masz oczy?
      Biegnij za nią, złap ją chwyć!

- jeśli nie chcesz gapą być.
Gdzie jest piłka?
Na ulicy.
Za nią, za nią, kto to krzyczy?
Zgrzyt hamulców, piszczą koła
stój zatrzymaj się!- ktoś woła.
Nogi się ze strachu gną,
sypie się rozbite szkło.
       Tak to kończy się zabawa:
       - wielki płacz, i ból i wrzawa.
       lecz i gorzej także bywa!
       Tutaj w piłkę się nie grywa.
       Dla Ew, Jurków, Kryś i Zoś
       innych miejsc do zabawy dość.
       Ulica trzeba się wystrzegać,
       po ulicach się nie biega.

2. Rozmowa z dziećmi o zasadach zachowania bezpieczeństwa w czasie
wakacji.

3. „Uwaga czerwone światło!”- słuchanie piosenki.
4. Zabawa ruchowa pt. „Ruch uliczny.”

Dzieci, ustawione na obwodzie koła, zwrócone w prawą stronę, rękami imitują
trzymanie kierownicy.
W środku stoi nauczyciel- policjant. Sygnałem gwiazdka zapowiada zmianę

ruchu, natomiast gestem rąk i chorągiewką podaje konkretne informacje.
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♦ Na sygnał wszyscy ruszają w prawo po obwodzie, naśladując jazdę
   samochodem.
♦ Sygnał gwizdka i ruch chorągiewką w lewo oznaczają zmianę kierunku.
♦ Sygnał gwizdka i rozpostarte ręce oznaczają, że dzieci mogą poruszać się
   dowolnie.
♦ Sygnał gwizdka i ruchy przywołujące obu rąk oznaczają, że dzieci znów
   ustawiają się w pozycji wyjściowej (na obwodzie koła).

5. „Wakacyjne marzenia”- malowanie farbami plakatowymi (wypowiedzi dzieci
na temat swoich prac).


