Scenariusz zajęć
Prowadząca: Ilona Olewniczak
Grupa wiekowa: 3,4,5 – latki
Czas trwania zajęć: 20 minut
Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające
Temat: Wiatr łobuziak
Cele ogólne (dziewczynka i chłopiec):
• Dziecko potrafi zaśpiewać 1 zwrotkę piosenki „Wiatr łobuziak”
• Reaguje ruchem na zmianę tempa w muzyce
• Potrafi określić nastrój utworu
Cele szczegółowe (dziewczynka i chłopiec):
• Bierze udział w zajęciach umuzykalniających,
• Utrwala nazwy poznanych wcześniej instrumentów
perkusyjnych )tamburyn, marakasy, kastaniety)
• Czerpie radość ze wspólnej zabawy,
• Wykonuje polecenia N-la,
• Przestrzega zasad zachowania,
• Wykorzystuje muzykę do ekspresji ruchowej,
• Obserwuje pogodę,
• Wyraża zjawiska pozamuzyczne na instrumentach perkusyjnych,
• Rozwija pamięć i głos
Metody: czynna, słowna, oglądowa
Forma: indywidualna, zespołowa, zbiorowa
Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5
letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

Środki dydaktyczne:
CD z utworem „Wiatr łobuziak”, „Jesień” A.Vivaldi, kolorowa
chustka dla każdego dziecka, instrumenty perkusyjne (marakasy,
tamburyna, kastaniety)
Przebieg zajęć:
Tok zajęć:

Czynność
nauczyciela:

Czynność dzieci:

Część
wstępna:
Muzyczne
powitanie
dzieci piosenką
„Na
powitanie”

Nauczyciel
wita się z
grupą, włącza
płytę z
muzyką.

Chłopcy i dziewczynki stoją w
kręgu, improwizują do słów
piosenki

Chłopcy i dziewczynki spacerują
Zabawa
Nauczyciel gra swobodnie po dywanie, na hasło:
wprowadzająca na tamburynie. „wieje wiatr” siadają w siadzie
ruchowa (org. Kiedy
skrzyżnym z rękoma złożonymi
– porz.)
zatrzyma
na głowie, na hasło „słoneczko
„Słoneczko
tamburyn
świeci” – dzieci spacerują
świeci, wieje
wypowiada
swobodnie dalej.
wiatr”
hasło
"słoneczko
świeci!", lub
"wieje wiatr"
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Część główna:
Wysłuchanie
piosenki
„Wiatr
Łobuziak”

Nauczyciel
włącza
Każda dziewczynka i każdy
dzieciom CD z chłopiec słucha piosenki i
piosenką,
zastanawia się o czym jest treść.
prosi, aby
dziewczynki i
chłopcy
uważnie
posłuchały o
czym jest
piosenka

Nauczyciel
Rozmowa nt.
zachęca
treści piosenki, dziewczynki i
zwrócenie
chłopców do
uwagi na
podzielenia się
tempo (wolne, swoimi
szybkie)
uwagami
Chętni chłopcy i chętne
dotyczącymi
dziewczynki dzielą się swoimi
tematu
wrażeniami i przemyśleniami
piosenki,
tempa, nastroju

Nauczyciel
Zabawa z
rozdaje
chustkami przy wszystkim
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muzyce
A.Vivaldi
„Jesień”

Nauka 1
zwrotki
piosenki, pt.
"Wiatr
łobuziak"

dziewczynkom
i wszystkim
chłopcom
kolorowe
chustki,
następnie
tłumaczy
dziewczynkom
i chłopcom
zasady zabawy,
oraz włącza
podkład
muzyczny
Dziewczynki i chłopcy poruszają
się swobodnie po dywanie,
reagują ruchem na zmianę tempa
muzyki machając chustkami nad
Nauczyciel
głową, gdy usłyszą szybsze
recytuje
tempo, oraz machając nisko
dziewczynkom chustkami nad dywanem
i chłopcom,
wówczas, gdy usłyszą muzykę
wersami, słowa wolniejszą
1 zwrotki
piosenki oraz
przeprowadza
z
dziewczynkami
i chłopcami
rytmiczne
zabawy z
tekstem
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Dziewczynki i chłopcy powtarzają
treść piosenki oraz gesty za
Nauczycielem, np.
• Podskakiwanie w rytm
melodii
• W pozycji stojącej
klaskanie z
jednoczesnym
śpiewaniem
• W siadzie klęcznym
tańczą tylko ramiona,
dłonie, palce
Część
końcowa:
Zabawa z
piosenką
„Jesienny
wietrzyk”

Nauczyciel
Dziewczynki i chłopcy grają na
dzieli
otrzymanych instrumentach
dziewczynki i według instrukcji nauczyciela
chłopców na 3
grupy, rozdaje
instrumenty
perkusyjne,
powtarza z
dziećmi ich
nazwy oraz
tłumaczy
zasady zabawy

Śpiewanie

Nauczyciel

Dziewczynki i chłopcy wspólnie
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piosenki,
"Wiatr
łobuziak"

włącza CD z
piosenką

śpiewają piosenkę
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Scenariusz zajęć
1. Data przeprowadzenia zajęć: 19.11.2018 r.
2. Prowadząca: Anna Uniejewska
3. Grupa wiekowa: 3, 4, 5 – latki
4. Czas trwania zajęć: 20 minut
5. Rodzaj zajęć: edukacja polonistyczno-przyrodnicza
6. Temat zajęć: „Królewski skarb z Wieliczki”
7. Cele ogólne:
Dziewczynka i chłopiec:
• aktywnie uczestniczą w zajęciach
• poszerzają wiedzę o kraju
• poznają historię związaną z polskimi władcami przez
pryzmat legendy „Wiano świętej Kingi” M. Berowskiej
• zapoznają się z wyglądem i kształtem kryształów soli
8. Cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia):
Dziewczynka i chłopiec:
• aktywnie uczestniczą w rozmowie
• wiedzą, że Wieliczka była ważnym miejscem dla regionu i
kraju
• biorą udział w eksperymencie dotyczącym rozpuszczania i
krystalizacji soli
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• rozwijają spostrzeganie i planowanie ruchu z
wykorzystaniem karty pracy
9. Metody przeprowadzenia zajęć:
• słowne: rozmowa, objaśnienia, instrukcje
• słowne: rozmowa, objaśnienia, instrukcje
• czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych
dziecku
10.

Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna

11.

Środki dydaktyczne:
• Legenda „Wiano świętej Kingi” M. Berowskiej
• Tablica multimedialna
• Laptop
• Ilustracje, zdjęcia związane z kopalnią soli
• Kryształy soli w różnych kolorach
• Sól, woda, garnek, łyżeczka, gotowy roztwór solny
• Słoik, włóczka, patyk
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• Karty pracy cz. 2 s. 9
• Płyta CD
• Kredki
12.

Szczegółowy przebieg zajęć:
Tok zajęć

Czynności
nauczyciela

Czynności dzieci

Część wstępna
Powitanie z dziećmi
piosenką „Wszyscy
są”.

Nauczyciel wita się z Dziewczynki i
grupą, włącza
chłopcy wspólnie
śpiewają piosenkę,
muzykę.
wykonują określone
gesty do piosenki.

„Skąd pozyskujemy
sól?” - rozmowa.

Nauczyciel pyta
dzieci, czy wiedzą
skąd bierze się sól?
Następnie pokazuje
ilustracje i obrazki
kopalni soli. Na
tablicy multimedialnej
pokazuje kopalnie soli
w Polsce i za granicą.

Dziewczynki i
chłopcy odpowiadają
na pytania
nauczyciela. Z
zaciekawieniem
oglądają ilustracje,
obrazki i prezentację
na tablicy
multimedialnej.

Część główna
Poznajemy kryształy

Nauczyciel prezentuje Dziewczynki i
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soli.

dzieciom różne
kryształy soli
przywiezione z
wakacji.

chłopcy po kolei
oglądają kryształy
soli, porównują
kształty, kolory.

Woda i sól z
Wieliczki – zabawa
badawcza.

Nauczyciel pokazuje
dzieciom stężony
wodny roztwór soli.

Dziewczynki i
chłopcy sprawdzają
czy woda jest słona,
zanurzając w niej
palec. Określają smak.
Próbują otrzymać
własny roztwór,
rozpuszczając sól w
wodzie.

Nauczyciel po
odparowaniu wody z
roztworu prezentuje
jak wykonać
eksperyment. Zanurza
włóczkę owiniętą na
patyku do roztworu
soli. Informuje dzieci,
że efekty
eksperymentu będą
widoczne po
dłuższym czasie.

Dziewczynki i
chłopcy z
zaciekawieniem
obserwują czynności
wykonywane przez
nauczyciela.

Eksperyment
dotyczący
rozpuszczania i
krystalizacji soli.
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Część końcowa
Podsumowanie
zdobytej wiedzy,
wykonanie ćwiczenia
w kartach pracy.

Nauczyciel zadaje
dzieciom pytania
związane z tematyką
zajęć.

Dziewczynki i
chłopcy odpowiadają
na pytania
nauczyciela,
wykonują ćwiczenie
w kartach pracy.

Uwagi: Dziewczynki i chłopcy realizując tematykę tygodniową:
„Podróżujemy w dawne czasy” poznali wiele legend związanych z
polskimi miastami. Zostało przeprowadzonych wiele zabaw
badawczych i doświadczeń. Dziewczynki i chłopcy tworzy prace
plastyczne rozwijając sprawność manualną i koordynację wzrokoworuchową. Dziewczynki i chłopcy brali udział w zespołowych
zabawach teatralnych z wykorzystaniem własnoręcznie
wykonywanych kukiełek.
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