
Konspekt do zajęcia w grupie
6-latków

PROWADZĄCA: Grażyna Podgórska

Temat zajęcia: Rozmowa na temat ekologii na podstawie opowiadania H. CH.
Andersena „Stokrotka”.  Wprowadzenie literki „g” na wyrazach „gawron”,
„garnek”, „gol”.

Zagadnienia programowe:

•  Uważne słuchanie utworów poetyckich i muzycznych jako inspiracji do
słownego i poza słownego wyrażania treści.

•  Rozwiązywanie zagadek
•  Pisanie literki „g”, „G” w ksi ążce oraz na planszach
•  Przeliczanie głosek i sylab w wyrazach
•  Wyodrębnianie spółgłosek i samogłosek w wyrazie „gawron”

Cele:
� Dziecko wie:
� Co rosło w śród zielonej trawy
� Jak nazywał się kwiatek
� Kto śpiewał w powietrzu
� Jak nazywał się ptak
� Umie szanować zieleń i otoczenie
� Zna rekwizyty do zabawy
� Rozumie treść piosenki
� Rozwiązuje zagadki dotyczące ptaków
� Potrafi liczyć w zakresie 20
� Potrafi malować nie wyjeżdżając poza linijkę
� Potrafi pisać literki
� Potrafi czytać tekst
� Cieszy się z wykonanej pracy

Metody:

Czynna (samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku)
Słowna (pogadanka, praca z książką)
Oglądowa (pokaz, obserwacja)



Formy:

Jednolita indywidualna
Jednolita zbiorowa
Praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:

Opowiadanie, piosenki „Wszyscy są, witam was”, „Gawron”
Sylwety ptaków (gawron, bocian, skowronek)
Zagadki
Szablon gawrona

Literatura:

U. Smoczyńska-Nachtman – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
H. Czerniawska – „Rysuję, liczę, czytam”
H. CH. Andersen – Baśń „Skowronek”

Przebieg zajęcia:

Zabawa przy piosence „Wszyscy są”
Wszyscy są  witam was, zapraszamy już czas. Jestem ja, jesteś ty, raz dwa trzy.

N: Kto z dzieci powie, jaką mamy porę roku?
D: Wiosna
N: Po czym poznajemy wiosnę
D: Bo jest zielono, kwitną kwiaty i drzewa
N: Teraz posłuchajcie uważnie opowiadania H. CH. Andersena pt. „Stokrotka”

Pytania do analizy opowiadania:

Co było przed altaną? Ogródek
Co rosło w trawie obok ogródka? Stokrotka
Kogo słuchała stokrotka? Skowronka
Jakie kwiaty rosły w ogródku? Piwonie, róże tulipany
O czym myślała stokrotka? O skowronku
Co sfrunęło obok stokrotki? skowronek



Co robiła stokrotka? Bardzo się cieszyła, że skowronek się nią zachwycał i
cieszył
Kto przyszedł do ogródka? Dziewczynka która zrywała tulipany
Jaka była stokrotka? Była szczęśliwa, że jest daleko od ogródka i nikt ją nie
zerwał
Co było dalej? Nastał wieczór, a rankiem kiedy przebudziła się stokrotka,
słyszała śpiew ptaka w oddali
Co stało się z ptaszkiem? Ptaszka złapali chłopcy do klatki a później wycięli
trawę ze stokrotką, która już nie mogła pocieszyć ptaszka
Na co narzekał ptaszek? Że nie jest na wolności, że chce mu się pić, a nie ma
kropli wody. Tak się rozżalił, że jego serce pękło ze smutku i tęsknoty
Co zrobili chłopcy kiedy przyszli do klatki? Zobaczyli martwego ptaszka,
któremu zrobili pogrzeb, a stokrotkę z trawą wyrzucili do piasku i kurzu. nie
myśląc, że ten kwiatek dawał tyle radości ptaszkowi, którego pocieszał.
O czym musimy pamiętać? Żeby nie robić krzywdy ptakom, ale i szanować
rośliny.
A teraz powiedzcie mi jakie to jeszcze inne ptaki widzimy wiosną na łące, w
polu obok zagrody? Skowronki, gawrony, bociany.

N: A teraz zaśpiewamy sobie piosenkę

„Gawron”
Chociaż gawron trochę siwy
Ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina
Jeszcze go się humor trzyma

Ref: Gawron, gawron, gawronie
        Drepczesz ładnie koło mnie
        Ja cię lubię, a ty mnie
        Gawron, gawron, gawronie

A gdy wraca z pól szerokich
Stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie
Wpuście mnie do domu dzieci

Ref: Gawron, gawron, gawronie...
N: A teraz każde dziecko powie mi wyraz na literkę „g”
D: dzieci mówią licząc głoski i sylaby w wyrazach.
N: Proszę mi powiedzieć z ilu spółgłosek i samogłosek składa się wyraz
„gawron”.



N: A teraz posłuchajcie zagadki uważnie, a żebyście mogli odgadnąć poprawnie.
D: słuchają.

ZAGADKI

1. Czarny, krzykliwy po polu chodzi, po drzewach, po łąkach skacze. Na
ziemi siada, zjada pędraki więc lubią go oracze.   (Gawron)

2. Wrócił zza morza chodzi po błocie, w czerwonych butach, biały pan.
(Bocian)

3. Dźwięczy pod niebem srebrny dzwonek. Tak śpiewa mały, szary ...
(Skowronek)

Zabawa ruchowa „gawrony”?
N: A teraz proszę usiądźmy do stoliczków i pomalujemy swoje prace
D: malują
N: A następnie każde z dzieci będzie podchodziło do mnie i przeczyta tekst o
„gawronie”, a następnie napisze literkę „g” w zeszycie.
D: wykonują polecenie nauczyciela
N: Dziękuję za wykonanie pracy.


