Scenariusz wykonania
prac plastycznych przedstawionych
w filmie pt. „Ptaki w Polsce”
Przebieg zajęć:

Cele:

yywzbogacenie wiadomości dzieci na temat ptaków

i ich znaczenia w środowisku,
yyrozwijanie postaw proekologicznych,
yystworzenie warunków do różnorodnej
aktywności dzieci,
yypobudzanie wyobraźni dziecięcej przez działalność
plastyczną.

Potrzebne materiały:

yybłękitna kartka w formacie A3,
yyczerwone prostokąciki z papieru,
yyklej,
yyrafia,
yydrucik kreatywny,
yywaciki kosmetyczne,
yyczarne i czerwone kartki,
yybiała lub szara kredka.
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I.	Prezentacja planszy „Ptaki w Polsce”.
yyCo zostało przedstawione na planszy?
yyCzym się różnią ptaki od innych zwierząt?
yyJakie znasz gatunki ptaków?
yyWyklaszcz ich nazwy sylabami.
yyKtóre z nich mieszkają w Polsce?
yyJakie znasz duże ptaki?
yyJakie znasz małe ptaki?
yyKtóre ptaki są najbardziej kolorowe?
yyCzy wszystkie ptaki w Polsce spędzają w naszym kraju
zimę? Dlaczego?
yyPowrót jakiego ptaka symbolizuje nadejście wiosny?
yyJak wygląda bocian?
yyGdzie najczęściej można go zobaczyć?
yyJaki dźwięk wydaje bocian?
yyCo wspólnego ma bocianie gniazdo ze statkiem?
yyZamieńcie się w bociany: stańcie na jednej nodze,
podnieście wyprostowane ręce w górę, klaszczcie,
jednocześnie opuszczając ręce w dół, a potem je
podnosząc w górę. Powtarzajcie: „kle, kle”.
II Praca inspirowana obrazem:
yyPrzeciąć błękitną kartkę w formacie A3 na pół.
yyZ małych czerwonych prostokącików ułożyć komin.
Przykleić go klejem do błękitnej kartki.
yyZ rafii uformować gniazdo i przykleić na szczycie
komina.
yyZ wacików lub papieru wyciąć bociana –
dokleić końce skrzydeł i oczy z czarnego papieru.
Z drucika kreatywnego zrobić szyję i dziób.
yyNastępnie, w podobny sposób wyciąć z wacika
bocianie pisklęta.
yyPrzykleić ptaki do gniazda.
yyNa tle błękitnego nieba można dorysować chmury.
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Roczne przygotowanie przedszkolne

Prace Plastyczne

Nawiązanie do podstawy programowej z 14.02.2017:
I.
Obszar fizyczny
5)	uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym […] naśladowczych, z przyborami
lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu […];
7)	wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów jedną
ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio
ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas
rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
8)	wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania
prawidłowej postawy ciała;
9)	wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na
rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie
i pisanie.
II. Obszar emocjonalny
4)	przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych
dla dziecka form wyrazu;
10)	dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia
w stosunku do nich życzliwość i troskę;
11)	dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła
satysfakcji estetycznej.
III. Obszar społeczny
5)	ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
odpoczynku;
8)	obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)	komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec
innego dziecka, grupy.
IV. Obszar poznawczy
1)	wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: […]impresji
plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału
naturalnego;
2)	wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim
w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie,
rytmicznie […];
5)	odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach […];
8)	wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem,
mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa
w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie planuje ruch […],
określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
10)	wymienia nazwę swojego kraju […];
11)	wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];
12)	[…] rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,
prostokąt);
14)	określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej
osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą
i prawą;
16)	posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności […]
nazwami pór roku, […] i miesięcy;
18)	posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. […]
sezonowa wędrówka ptaków, […], dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi
w środowisku przyrodniczym, […];

Wędrując z Tropicielami, dzieci poznają litery i liczby,
samodzielnie odkrywają świat przez eksperymentowanie
i wnioskowanie. Ćwiczą słuch, trenują wzrok, rozwijają mowę,
a przy tym zaspokajają naturalną potrzebę ruchu!

W pudełku dla dziecka:
Karty pracy cz. 1–4
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