
Scenariusz – 23.04.20. r. ( czwartek) 

I część: zajęcie matematyczne. 

Temat: Gwiazdozbiory. 

Przebieg: 

1.Wprowadzenie do tematu zajęcia - omówienie z dzieckiem ilustracji przedstawiającej 

KOSMOS  KP. 4, str.58 i 59 https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37893/NT6_Dbamy_o_nasza_planete_tydzien_31.pdf 

- co można zobaczyć z Ziemi patrząc w kosmos? 

- jakie urządzenia pozwalają nam obserwować i badać kosmos? 

- weź globus i sprawdź jaki kształt ma nasza planeta – Ziemia. 

1.Dziecko wspólnie z Rodzicem przygotowuje 8 papierowych gwiazd ( 7 dużych i 8 małych). 

2.Rodzic rozkłada na dywanie wycięte z papieru gwiazdy. Zadaniem dzieci jest umieścić 

gwiazdy w  dwóch obręczach ( zbiorach) : 7 dużych i 8 małych. Następnie dziecko przelicza 

umieszczone elementy i  określa ich liczebność – o ile więcej? 

3. Prezentacja cyfry 8, drukowanej i pisanej, omówienie z dziećmi jej cech 

charakterystycznych. 

4. Kreślenie cyfry w powietrzu, na dywanie, na plecach Rodzica, wodzenie palcem po śladzie 

itp. 

5. Układanie cyfry 8 z kolorowego drucika kreatywnego, wełny, sznurka lub lepienie z 

plasteliny.  

6. Łączenie papierowych gwiazd wełną – tworzenie gwiazdozbiorów. 

7. Zabawa ruchowa „Ziemia – kosmos”. Dziecko biega swobodnie zgodnie z wystukanym lub 

wyklaskanym rytmie. Na hasło Ziemia, robi przysiad podparty, a na hasło kosmos, stoi 

nieruchomo z rękami uniesionymi do góry. 

8. Wykonywanie ćwiczeń matematycznych w KP4, str. 54,55, 56, 57 

https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37893/NT6_Dbamy_o_nasza_planete_tydzien_31.pdf 

- ćwiczenia grafomotoryczne - pisanie po śladzie wzorów i cyfr 8, 

- kolorowanie rakiet, które są zbudowane z ośmiu elementów, łączenie gwiazdek w 

ośmioelementowe gwiazdozbiory, 

- otaczanie pętlą ósmego statku kosmicznego od lewej strony (utrwalanie liczebników 

porządkowych).  
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II część: zajęcia plastyczne 

Temat: „Ziemia – wyspa zielona”. 

Pomoce: biała kartka- może być w kształcie koła, kolorowe czasopisma, gazety, klej, 

nożyczki. 

 

Przebieg: 

1.Wprowadzenie do tematyki poprzez wysłuchanie piosenki pt.: „Ziemia – wyspa 

zielona”(piosenki mogą nauczyć się dzieci w późniejszym terminie). 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 

- przypomnienie kształtu ziemi (kula). 

1.Zapoznanie dzieci z tematem i omówienie etapów pracy.  

2.Wykonanie pracy techniką kolażu: 

-wycinanie lub wydzieranie z gazety elementów,  

-naklejanie ich na kartce, dorysowywanie lub domalowywanie elementów. 

3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej pracy. 
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