BLOK TEMATYCZNY: „ Wiosenne sprzątanie”.
Scenariusz – 14.04.20 r. (wtorek)
I część – przygotowanie do nauki czytania i pisania.
Temat: Trampolinek i Łatek w ogrodzie.
Cele:
- poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej,
- doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
- utrwalanie wyglądu poznanych liter,
- odczytywanie wyrazów z poznaną literą.

Przebieg:
1. Układanie obrazków historyjki „Trampolinek i Łatek w ogrodzie” z wykorzystaniem ilustracji w KP4 na
s. 32–33 https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-976421c4478dc41d/37757/NOWA_TRAMPOLINA_6-latka_karty_pracy_Wiosenne_sprzatanie_tydz28.pdf
Rodzic zakrywa kolejność obrazków oznaczoną kropkami na kostkach. Dzieci układają obrazki w
odpowiedniej kolejności i opowiadają treść historyjki. Chętne dzieci czytają teksty przy obrazkach.
2. Prezentacja litery ł, Ł drukowanej i pisanej.
3. Układanie modeli wyrazów: łopata, Łucja z białych, a potem z czerwonych kartoników, oznaczających
samogłoski i z niebieskich kartoników, oznaczających spółgłoski.
4. Ułożenie pod modelami wyrazów: łopata i Łucja z alfabetu literowego.
5. Podawanie wyrazów, które rozpoczynają się głoską ł oraz takich, w których słychać głoskę „ł”.
6. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 32–33. Pisanie po śladzie litery ł, Ł. Wskazywanie miejsca występowania
litery ł w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania
tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć.

II część – zestaw zabaw ruchowych
Temat: „Bawimy się razem – zabawy z dzieciństwa naszych Rodziców”.
Cele:
- doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał słuchowy, orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej,
- wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.
1.Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa
trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga
odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej
miejsce.
2.Ciuciubabka - Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. Maluchy
śpiewają znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać.

3. Kolory - Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. Pozostałe siadają w szeregu
naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego kolegi, wymieniając przy tym różne kolory.
Dzieci łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy rzucający piłkę powie „czarny!”. Zmiana z
prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło „czarny!”.
4. Balonik - „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no
i... bach!”. To świetna zabawa, uwielbiana przez dzieci obojga płci.
5. Gra w klasy - Narysuj kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. Pokaż dziecku, jak rzucić kamyk,
patyk na jedną z kratek. Zachęć dziecko do skakania po kratkach, aż znajdzie się na numerze, na który upadł
rzucony przedmiot.
6. Stoi różyczka - Kolejna zabawa dla dzieci, która cieszy od wielu pokoleń. Śpiewajcie (wiadomo jaką)
piosenkę i bawcie się!

