
Scenariusz – 27.04.20 r. ( poniedziałek) 

 

Blok tematyczny : W zdrowym ciele - zdrowy duch. 

 

I część: przygotowanie do czytania i pisania. 

Temat: Trampolinek i Zyta z wizytą na zamku. 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematyki poprzez rozwiązanie zagadki o zamku ( wyjaśnienie 

różnorodnego znaczenia słowa „zamek”) 

Jeden błyskawiczny, 

drugi - drzwi nam strzeże, 

trzeci król wybudował- ma baszty i wieże. 

2.Oglądanie filmu edukacyjnego pt.: „Średniowieczny zamek”  

https://www.youtube.com/watch?v=jBL-NEcLfrU 

- omówienie z dzieckiem budowy i znaczenia  zamku w dawnych epokach. 

3.Układanie obrazków historyjki „Przygoda Trampolinka i Zyty na zamku” z wykorzystaniem 

ilustracji z KP4, s. 24– 25 : 

https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-9764-

21c4478dc41d/37756/NOWA_TRAMPOLINA_6-

latka_karty_pracy_Nadchodzi_wiosna_tydz27.pdf 

Czytanie przez chętne dzieci tekstów przy obrazkach historyjki. 

4. Prezentacja litery z, Z  drukowanej i pisanej (zwrócenie uwagi na kierunek pisania – 

pisanie w powietrzu, na plecach drugiej osoby, na dywanie…) 

5. Układanie z białych kartoników modelu wyrazu zamek. 

6. Budowanie modeli wyrazów: zamek, Zyta z czerwonych kartoników, oznaczających 

samogłoski i z niebieskich kartoników, oznaczających spółgłoski. 

7. Ułożenie pod modelami wyrazów: zamek, Zyta z alfabetu ruchomego. 

8. Podawanie wyrazów, które rozpoczynają się głoską z lub w których słychać głoskę z. 

9.Układanie przez dzieci zdań z wyrazem „ zamek”- przeliczanie wyrazów w zdaniu.  

10. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 24– 25:  

https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-9764-

21c4478dc41d/37756/NOWA_TRAMPOLINA_6-

latka_karty_pracy_Nadchodzi_wiosna_tydz27.pdf 
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Pisanie po śladzie litery z, Z. Wskazywanie miejsca występowania litery „z” w modelach 

wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej 

litery, nalepianie podpisów do zdjęć. 

Karty pracy str. 26, 27, 28, 29 proszę wykonać z dzieckiem w innym terminie. 

II część:  zajęcie rytmiczno- muzyczne. 

Temat: „ Gimnastyka na wesoło”. 

1. „Głowa, ramiona , kolana, pięty” https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk 

2.Rytmiczna rozgrzewka w podskokach https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

3.Dźwięki niskie- wysokie w podskokachhttps://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

4.Gimnastyka na wesoło https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

5. Gimnastyka rączek https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 

6.Duży i mały skok https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

7.Gimnastyka Smyka https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 
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