
            Scenariusz zajęcia – 3.04.20 r. (piątek) 

 

Temat: Zajęcia matematyczne „Sprawnie liczę”. 

 

Przebieg: 

I część: 

1. Przypomnienie wiersza „Wiosenne słońce”( recytacja dziecka). 

2. Rozwiązywanie przez dzieci zadań z treścią, działanie na konkretach ( guziki, groch, nakrętki, 

klocki, patyczki , liczydło itp.) 

Przykłady zadań: 

- Na grządce rosło 6 przebiśniegów i 3 krokusy. Ile było kwiatków na grządce?  

- W środę 3 bociany przyleciały z ciepłych krajów i założyły gniazdo, w piątek przyleciały do 

gniazda kolejne 5. Ile bocianów było w gnieździe? 

- W ogrodzie zakwitło 10 tulipanów, na następny dzień mama zerwała 7 tulipanów. Ile tulipanów 

zostało w ogrodzie? 

- W stawie pływało 9 żab, po jakimś czasie 6 żab wyskoczyło na łąkę. Ile żab pozostało w stawie? 

- Nad łąką fruwały 4 motyle, 2 biedronki,3 pszczoły i 1 komar. Ile owadów fruwało nad łąką? .Po 

chwili odleciał 1 komar, 2 motyle. Ile teraz fruwało owadów nad łąką? 

 

3. Karta pracy. 
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II część:  

Zabawy  ruchowe  pod hasłem „Wesoło bawimy się z Mamą i Tatą” -  

            1.Zabawa tropiąca „Ciepło- zimno” .Rodzic chowa konkretny przedmiot, dziecko    musi  go znaleźć        

            wyłącznie dzięki wskazówkom: ciepło, zimno. 

            2. Rodzic chowa w domu koperty z zadaniami. Dziecko znajduje je i wykonuje poszczególne        

            polecenia np. zrób 10 przysiadów. 

            3. Zabawy ze sznurkiem .Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie        

            wyobrazić, że jest to most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego     

            dowolny kształt. Zadań może być wiele: 

            - spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 

            - przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 

            - przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem 

 

           4. Zabawy z piłką: 

           - rzucanie piłki do siebie, 

           - rzucanie piłki do celu -wykorzystujemy wszystko to, co jest dostępne w domu: skrzynia, pudło,       

           kosz na śmieci, 

           - piłka i kolory - rzucamy do siebie piłkę wymieniając różne kolory,  

           - na hasło „czarny" piłeczki nie wolno złapać, 

           - jeśli jednak uczestnik chwyci piłkę, przegrywa lub wykonuje zadanie np. dziesięć podskoków. 

 

5. Zabawa „Ludzie do ludzi” 

 

Zabawa dla minimum dwójki uczestników. Osoba prowadząca włącza dowolną muzykę, w tym 

czasie dzieci tańczą, podskakują, chodzą na paluszkach (wszystko zależy od kreatywności 

uczestników). Podczas pauzy prowadzący mówi np. plecy do pleców i dzieci muszą się zetknąć daną 

częścią ciała. 

 

6. „Przeprawa przez rzekę”. 
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Na podłodze-rzece ustawiamy "kamienie": poduszki, kartki papieru, duże, drewniane klocki itp.   

Zadaniem jest przeprawa przez rzekę bez dotknięcia stopą "wody". 

 

7. „Taniec wspólny”  

 

Swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej wam odpowiada. Można wprowadzać elementy, 

które wzbogacą zabawę: paski krepiny, tasiemki, balony. Alternatywą jest  „taniec na gazecie. 

Puszczając dowolną muzykę tańczycie na rozłożonej gazecie, nie wolno jednak dotknąć podłogi 

żadną częścią ciała. Z każdą następną rundą składacie gazetę na pół.  

 

8. „Butelkowy slalom”. 

 

Ustawiamy 2-3 butelki w dowolnej konfiguracji. Uczestnik stara się zapamiętać ustawienie butelek, 

po czym zawiązujemy mu oczy. Dziecko musi przejść przez tor bez potrącenia przeszkód. 

 

 

 


