Scenariusz
Zajęcia przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„ Ćwiczyć każdy może” organizowanej w Roku Szkoły w Ruchu

TEMAT: Czarujemy zimę - zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu zabaw ruchowych
z elementem naśladowczym.
MIEJSCE ZAJĘĆ: Przedszkole Niepubliczne ”Szczęśliwa Trzynastka”, w Kaliszu, ul.
Krótka 9
DATA: 07.02.2014r.
GRUPA WIEKOWA: 3-latki
OPRACOWAŁA I PROWADZIŁA: Łucja Filipiak
CELE OGÓLNE:

rozwijanie sprawności fizycznej;

rozwijanie wrażliwości muzycznej;

usprawnianie motoryki małej;

rozwijanie społecznie akceptowanych postaw.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

przyporządkowuje ruch ciała słyszanej muzyce;

naśladuje ruchy nauczyciela;

naśladuje swobodnym ruchem ciała oraz za pomocą dźwięków mowy zjawiska
atmosferyczne;

doskonali sprawność manualną;

ugniata krepinę w rytmie 2/4;

rzuca do celu;

współdziała w zespole.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: odtwarzacz CD, płyta CD, krepina
FORMY PRACY

zbiorowa.
Metody:

odtwórcza (met. zabawowo-naśladowcza, metoda ścisła);

samodzielnych doświadczeń;

PRZEBIEG:
Powitanie
Czarujemy zimę
Zabawa animacyjna przy dźwiękach muzyki Tzadika Katamara, dzieci i rodzice
przyporządkowują ruch słyszanej muzyce naśladując czynności wykonywane przez
nauczycielkę tak, by „przywołać” zimę
Wieje zimowy wiatr i kołyszą się drzewa
Zabawa naśladowcza, dzieci wraz z rodzicami imitują gestami i postawą wiatr oraz kołyszące
się na wietrze drzewa, pamiętając jednocześnie, że podczas zabawy nie należy odrywać stóp
od podłoża
Chmury na niebie
ćwiczenia graficzne, uczestnicy zajęć rysują w powietrzu „chmury” (wg wskazówek
nauczycielki)
Pada śnieg
Zabawa zręcznościowa, zadaniem rodziców jest przedrzeć na pół kawałek krepiny i opuścić
na podłogę
Śnieg skrzypi pod nogami
Zabawa ruchowa, uczestnicy zajęć chodzą po „śniegu” i za pomocą dźwięków
artykulacyjnych (skrzyp) a następnie (szur) naśladują odgłos szeleszczącego pod nogami
śniegu
Lepimy śnieżki
Zabawa rytmiczna z elementem manipulacyjnym, na wzór prowadzącej dzieci wraz z
rodzicami lepią śnieżki z krepiny w rytm słyszanej muzyki (dzieci przekładają krepinę z ręki
do ręki, natomiast rodzice jednocześnie ugniatają krepinę obydwiema rękami tak, by kawałki
w całości zmieściły się w dłoniach)
Bitwa na śnieżki
Zabawa rzutna, dzieci kontra rodzice – uczestnicy tworzą dwa zespoły, które rozpoczynają
walkę na śnieżki
Lepimy bałwana
Zabawa plastyczna, wszyscy wspólnie na arkuszu szarego papieru wyklejają sylwetę bałwana
kulkami z krepiny
Zdrowo, bo witaminowo
Rozmowy integracyjne i podsumowujące przy drugim śniadaniu, które składa się z
przegotowanej wody i owoców

