SCENARIUSZ DLA DZIECI 3 – LETNICH
Temat kompleksowy: WITAJ WIOSENKO
Temat zajęcia: „Wiosenne kwiaty”
CEL OGÓLNY: klasyfikowanie przedmiotów wg nazwy
CELE SZCZEGÓŁOWE: dz. pozna nazwę i wygląd kwiatów wiosennych: krokus,
przebiśnieg, pierwiosnek,
dz. dokona klasyfikacji kwiatów wiosennych
dz. ucieszy się z możliwości zabawy z Panią Wiosną
ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: rozumienie pojęcia „Rośliny
pod ochroną”
LITERATURA: Wł. Broniewski „Przyjaciele dzieciństwa”
POMOCE: wiersz, Pani Wiosna, koszyk z wiosennymi kwiatami zrobionymi z
kolorowego papieru, koła hula – hop, wizytówki kwiatów, koperty z imionami dzieci,
PRZEBIEG ZAJĘCIA
1. Dziecko wysłucha wiersza pt. „Pierwiosnek” i zapamięta nazwę kwiatka.
2. Rozmowa kierowana na temat nadchodzącej wiosny – nawiązanie do
spaceru z dnia poprzedniego.
3. Zaproszenie gościa – rodzica przebranego za Wiosnę z koszykiem
wiosennych kwiatów (krokusy, przebiśniegi, pierwiosnki zrobione z
kolorowego papieru).
4. Rozmowa z gościem na temat zawartości koszyka. Pani Wiosna wykłada
poszczególne kwiaty do kółek hula-hop oraz napisane ich nazwy na
kartonikach.
5. Zabawa „Szukamy kwiatków”. W sali pani Wiosna zgubiła kwiaty.
Waszym zadaniem jest odnalezienie ich. Każdy kwiatek ma karteczkę ze
swoją wizytówką. Kto znajdzie kwiatka siada z nim w kole.
6. Segregowanie kwiatków wg wyglądu i sprawdzenie zgodności wizytówki
na kwiatku z napisem w kole.
7. Zabawa „Poznajmy się”. Pani Wiosna chciałaby poznać wasze imiona. Nie
będziemy mówić głośno tylko ułożymy je na kopertach (na kopertach

naklejone są wizytówki z imieniem dziecka, a w środku koperty imię
pocięte na literki), a pani Wiosna sama je odczyta.
8. Zabawa z panią Wiosną do piosenki „ Pierwszy obudził się pierwiosnek”.
Opracowała: I. Parobczyk

GRUPA: 3-LATKI
TEREN: Ogród przedszkolny
TEMAT SYTUACJI: „Śladami Kubusia Puchatka?”
TEMAT TYGODNIA: „W krainie Kubusia Puchatka”
CELE: dz. wyrazi swój nastrój za pomocą gestu i rysunku,
dz. odnajdzie swoją wizytówkę powieszoną na krzewie,
dz. zachowa równowagę przechodząc przez ławeczkę i po skakance,
dz. znajdzie ukrytego Kubusia Puchatka i spróbuje miodu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wizytówki dzieci, maskotki i wizytówki
bohaterów stumilowego lasu, ławeczka,
emblematy dla każdego dziecka, miód,
list do Kubusia Puchatka

PRZEBIEG
1. Zagadka słowna „Kto lubi miód?”
2. „List od Kubusia Puchatka” nauczycielka przeczyta list i opowie o
spotkaniu z Kubusiem Puchatkiem.
3. „Co ja lubię i jak się czuję? Dziecko opowie co lubi jeść, pić i oglądać w
telewizji oraz jak się dzisiaj czuje.
4. Wyjście do ogrodu i szukanie wg wskazówek z listu Kubusia Puchatka.
5. „Znajdź swoja wizytówkę” dziecko odnajdzie powieszoną na drzewie
wizytówkę.
6. Dziecko przejdzie po ławeczce i wybierze z koła jedną wizytówkę
bohatera Stumilowego lasu, porówna ją z napisami na chorągiewkach i
położy w odpowiednim miejscu.
7. Dziecko przejdzie po skakance i w kolorowym tunelu.

8. Dziecko idąc po śladach odnajdzie Kubusia Puchatka, który przywita się z
każdym dzieckiem czytając jego wizytówkę. Kubuś rozda emblematy z
podobiznami bohaterów bajki i poczęstuje dzieci miodem.
Opracowała: I. Parobczyk

