SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PRZEDSTAWIONYCH
W FILMIE PT. „LOT BALONEM”

PRACE PLASTYCZNE

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CELE:
yystworzenie warunków do różnorodnej

aktywności dzieci,

yypobudzanie wyobraźni dziecięcej

przez działalność plastyczną,

yyćwiczenie precyzyjnego wycinania oraz naklejania,
yybudowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności

o lataniu, maszynach i przedmiotach latających),

yywzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia

I. N
 auczyciel prezentuje planszę „Kocham przedszkole.
Loty małe i duże” i omawia z dziećmi różne rodzaje
pojazdów latających.
II. Rozmowa z dziećmi, dokąd chciałyby polecieć i
którym pojazdem.
III. Wykonanie pracy „Lot balonem”:
yyWyciąć z kolorowego papieru technicznego kółko o
średnicy około 10 cm.
yyWyciąć z kolorowego papieru paski o szerokości około
1 cm.
yyPrzykleić kolorowe paski do kółka zgodnie z instrukcją
filmową – zachować rytm kolorystyczny.
yyPrzykleić gotową czaszę balonu na środku kartonu A3.
yyWyciąć koszyk z brązowego papieru, zagiąć krótsze
boki i przykleić kosz do kartonu A3.
yyNakleić nad koszem zdjęcia postaci.
yyDorysować flamastrami liny.
yyDomalować farbami lub kredkami chmury lub
elementy krajobrazu.
IV. Propozycja zabawy z balonami.
Dzieci pokazują całym ciałem, jak nadmuchuje się
balonik. Gdy nabierają powietrza do płuc, pokazują
gestami, jak balonik robi się coraz większy.
Gdy powietrze ulatnia się z balonika, dzieci syczą:
,,ssssss’’.

związane z lataniem.

POTRZEBNE MATERIAŁY:
yyniebieski karton w formacie A3,
yykolorowy papier techniczny,
yyklej,
yynożyczki,
yyzdjęcie dziecka lub innej postaci

(np. wycięte z gazety),

POBIER Z
DODATKOWE
MATERIAŁY
Z CYKLU KOCHAM
PRZEDSZKOLE
Z UCZE.PL

yyfarby akwarelowe, plakatowe lub kredki.
wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555
Roczne przygotowanie przedszkolne

NAWIĄZANIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I.
Obszar fizyczny
6)	inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7)	wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, trzymanie 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
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;
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 […];
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;
11)	wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];
12)	klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów
i tworzy własne, nadając im znaczenie, 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;

Wspieraj z nami małych odkrywców!
Razem z naszymi specjalistami przygotowaliśmy dwa cykle filmów instruktażowych, które pomogą Ci
odkryć potencjał dzieci, pobudzić ich wyobraźnię oraz uwolnić ich naturalną kreatywność i pomysłowość.

TWÓRCZE ZABAWY PLASTYCZNE
Dziecięca wyobraźnia nie ma granic!
10 pomysłowych prac plastycznych
z instrukcjami krok po kroku.
Wyjątkowe techniki wykonania
do plansz Kocham przedszkole.
Scenariusze zajęć z odniesieniami
do nowej podstawy programowej.

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZANIE
Odpowiedzi na pytania nawet najbardziej dociekliwych poszukiwaczy!
10 inspirujących eksperymentów,
które wciągną do zabawy każde dziecko.
Przedmioty codziennego użytku
w zupełnie nowej, niezwykłej odsłonie.
Scenariusze zajęć z odniesieniami do
nowej podstawy programowej.
wsip.pl
Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
00-807
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
sklep.wsip.pl
KRS
0000595068
infolinia:
801 220 555

wsip.pl
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infolinia: 801 220 555

Zobacz filmy
Zeskanuj QR KOD

