SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PRZEDSTAWIONYCH
W FILMIE PT. „JEDZIEMY NA SAFARI”
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Nauczyciel prezentuje dzieciom plansze „Kocham

CELE:
yyrozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
yyzapoznanie dzieci z wyglądem i zwyczajami zwierząt
żyjących w gorącym klimacie,
yywyjaśnienie dzieciom pojęcia safari,
yyrozwijanie aktywności twórczej dzieci,
ich pomysłowości i wyobraźni,
yywspólny udział w zabawach.

POTRZEBNE MATERIAŁY:
yy2 arkusze szarego papieru,
yyczarny flamaster,
yynożyczki,
yyklej biurowy i introligatorski,
yydwie rolki po papierze toaletowym,
yy30 cm sznurka,
yypapier kolorowy,
yyT-shirt.
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przedszkole. Zwierzęta klimatu gorącego”, wyjaśnia, co to
jest safari, przedstawia zwierzęta żyjące w gorącym klimacie.
II.	Wykonanie kamizelki z szarego papieru pakowego:
yyZłożyć papier zgodnie z instrukcją filmową lub odrysować
na papierze koszulkę typu T-shirt i wyciąć dwie formy (bez
rękawów). Przeciąć jedną formę wzdłuż na pół.
yySkleić przednią i tylną część kamizelki na ramionach.
yyOzdobić kamizelkę – wyciąć z papieru i nakleić na
kamizelce kieszonki, dorysować flamastrem guziki
lub dokleić prawdziwe guziki.
III.	Wykonać plecak z szarego papieru pakowego:
yyZłożyć i skleć papier według instrukcji filmowej.
yyDorysować i dokleić do plecaka szelki, kieszonki, uchwyt
do trzymania, zapięcie, przednią kieszonkę na drobiazgi.
IV.	Wykonanie lornetki:
yyOkleić papierem kolorowym dwie rolki po papierze
toaletowym.
yySkleić rolki ze sobą.
yyWyciąć z brązowego papieru dwa paski o szerokości 1,5 cm.
yyOkleić jednym paskiem połączone rolki po papierze
toaletowym (przy brzegu).
yyOkleić drugim paskiem połączone rolki po papierze
toaletowym (przy drugim brzegu), przytwierdzając do nich
dwa końce sznurka.
V.	Propozycja zabawy z dziećmi z wykorzystaniem
wykonanych przedmiotów.
yyJedziemy na safari.
Nauczyciel wyznacza wśród dzieci kierowcę autobusu oraz
kasjera. Dzieci w kasie biletowej kupują bilety na wycieczkę,
zapamiętują numer miejsca lub kształt zapisany na bilecie.
Podczas wsiadania dzieci oddają bilet kierowcy, zajmują
miejsca, które są wskazane na bilecie. Po drodze na safari
zatrzymują się na przystankach zagadkach. Odgadywanie
jakie to zwierzę na podstawie ciekawostek o nich, np.
„Choć przypomina człowieka, na drzewo chętnie ucieka,
banany zjada łapczywie i wrzeszczy przeraźliwie” (małpa).
Dzieci po odgadnięciu zagadki próbują naśladować
zachowanie danego zwierzęcia.

PRACE PLASTYCZNE
NAWIĄZANIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14.02.2017:
I.
Obszar fizyczny
6)	
inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7)	
w ykonuje 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)	
w ykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
9)	
w ykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie
i pisanie.
II. Obszar emocjonalny
1)	
rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2)	
szanuje emocje swoje i innych osób;
4)	
przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla
dziecka form wyrazu;
10)	
dostrzega, że zwierzęta mają 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)	
w yraża 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)	
w yraża 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 […];
8)	
w ykonuje 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;
11)	
w yraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];
14)	
określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
18)	
posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych […], dotyczącymi
życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr
przyrody, […];

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

Wycinanka

Książka do czytania

Piszę i liczę
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