SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO - RUCHOWYCH DLA 4- LATKÓW

„PREZENT WRÓŻKI MAŁGORZATKI”

Opracowanie: Dorota Jakubiak, Bożena Jaracz Przedszkole Publiczne nr 37 w Opolu

ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI - DLA DZIECI 4-LETNICH
Temat: „Prezent wróżki Małgorzatki”
Cele: -rozwijanie sprawności dzieci podczas zabaw z elementami równowagi, podskoków,
czworakowania
- utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach - jazda autem, poruszanie się
po drogach, po lesie
- integracja dzieci i rodziców podczas wspólnej zabaw
- pokonywanie lęku i nieśmiałości
- czerpanie radości ze wspólnych zabaw
Metody:
a. oparte na aktywności dziecka: zabawy muzyczne, ruchowe, obserwacja, swobodne wypowiedzi,
samodzielne doświadczanie
b. oparte na aktywności nauczyciela: objaśnienie, pokaz, rozmowa, opowiadanie, zadawanie pytań
Formy: z całą grupą, ćwiczenia w parach
Środki dydaktyczne: Płyty z nagraniami: „Grat autobus”, „Maszerują dzieci drogą”, „Baby Jagi”,
tekst piosenki z „Klubu Pancernika”, domek z kartonu, książeczki dotyczące bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach , opaski odblaskowe, sznur, rolka papieru, krążki do masażu,
liść z brystolu- list do dzieci
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Piosenka „Maszerują dzieci drogą”
2.Tajemniczy list na liściu
3.Żeby odnaleźć prezent musimy wybrać się w podróż - rozmowa na temat - bezpieczeństwa na
drodze, jazdy autem, autobusem, zapinania pasów
4.Piosenka „Klub Pancernika”
6. Zabawa „Grat autobus” (przyjazd do lasu, siadamy pod oknem, rozkładamy linę, rolkę papieru)
7.Zabawa „Tak, nie” – bezpieczne zachowanie i poruszanie po lesie…
8.Tor przeszkód
- wąska ścieżka
- rzeka z kamieniami
- błoto na ścieżce- przeskoki
- lisia nora- rodzice stoją w rozkroku dzieci przechodzą pod
- głazy na drodze- przesuwanie dzieci i rodziców
- zwalone drzewo
- głębokie rowy- rodzice przenoszą dzieci trzymając za ramię
9. Lornetka – spoglądanie w lewo, prawo, poszukiwanie domku
10. Piosenka „Czarownice” przed otwarciem prezentu
11. Wspólne otwarcie paczki- rozmowa - Co to jest i do czego służy ? Odblaski pomocne w
zachowaniu bezpieczeństwa; Rozdanie dzieciom książeczek (kolorowanek ) związanych z
bezpiecznym poruszaniem się po drodze.

Przebieg:
1. Piosenka „Maszerują dzieci drogą”- po piosence siadamy w kole
Maszerują dzieci drogą- raz, dwa, trzy
Lewą noga, prawą nogą- Ra, dwa, trzy
A nad drogą słonko świeci i uśmiecha się do dzieci
raz, dwa, raz, dwa, trzy
Maszerują dzieci drogą- raz, dwa, trzy

Lewą nogą, prawą nogą- raz, dwa, trzy
Naprzód zuchy, naprzód śmiało
Będzie przygód co niemało- raz, dwa, raz, dwa, trzy.
2. Tajemniczy list
Opowiem wam co mi się dzisiaj wydarzyło. Kiedy otworzyłam okno żeby przewietrzyć salę, wpadł do
sali taki duży liść , ciekawe skąd go przyniósł wiatr? Ojej, tu jest coś napisane. Spróbujemy przeczytać
razem?
LIST
DROGIE…….. ZAPOMNIAŁAM, GDZIE SCHOWAŁAM DLA WAS…….... MOŻE
ZOSTAWIŁAM GO W ………, MOŻE NAD ………., A MOŻE PO PROSTU MAM GO W
SWOIM ………. POSZUKAJCIE GO PROSZĘ!
Wróżka Małgorzatka
(w miejscach wykropkowanych jest rysunek: dzieci, prezent, las, rzeka, domek)
Spróbujemy go odnaleźć?
3.W takim razie, żeby odnaleźć prezent musimy wybrać się w drogę- podróż rozpoczniemy
autobusem , ale powiedzcie mi proszę,
- Jak należy zachować się podczas jazdy autobusem czy samochodem?
- O czym musimy pamiętać? (bezpieczne zachowanie, zapinanie pasów…)
Rozdanie tekstu piosenki dla rodziców „Klub Pancernika”
Zanim wyruszymy w drogę zaśpiewajmy wspólnie na mel. – Czterej Pancerni i pies
4. Piosenka „Klub Pancernika”- ilustracja ruchowa
Siedzimy spokojnie, podziwiamy świat
I jest bardzo fajnie jechać sobie tak
Do wozu wchodzimy, w siodełku siedzimy,
zapinamy pas.
W klubie pancernika jeździsz w fotelikach
Jest bezpiecznie tak.
5. Zabawa „Grat autobus”
Pasy zapięte? WSIADAMY DO AUTOBUSÓW I RUSZAMY- przyjazd do lasu
 rozkładamy linę-ścieżka
 rolkę papieru z krążkami - rzeka
6. Zabawa „Tak, nie” – bezpieczne zachowanie w lesie…
Dojechaliśmy na skraj lasu, zanim jednak wejdziemy do niego chciałybyśmy się dowiedzieć czy
wiemy, jak zachować się w lesie?- na pytania odpowiadamy 3x „tak” lub 3x „nie”

do domu można przynosić grzyby z lasu

możemy robić w lesie dużo hałasu
 do lasu dzieci chodzą same

powinny trzymać za rękę tatę lub mamę

można usłyszeć jak ptak pięknie śpiewa
 można niszczyć gałęzie i drzewa

maliny i jagody zerwane prosto z krzaka zjadamy

po powrocie z lasu sprawdzamy, czy kleszcza na ciele nie mamy
 po pikniku zostawiamy śmieci, butelki, papierka kawałek
 rzucamy na suchą trawę z papierosa niedopałek
 depczemy mech, kwiaty i zieloną trawę
 kończymy naszą zabawę?
Myślę , że dobrze już wiecie, jak zachować się w lesie, ruszajmy więc w drogę
7. Tor przeszkód
- wąska ścieżka- przechodzimy po wąskiej ścieżce, nie zbaczamy z drogi

- rzeka z kamieniami- pokonamy strumyk, tak aby nie zmoczyć stopy
- błoto na ścieżce- przeskakujemy przez ścieżkę
- lisia nora- rodzice stoją w rozkroku dzieci pokonują ją czworakując
- znaleźliśmy się na polanie pełnej drobnych kamyczków, musimy je przesunąć –rodzice przesuwają
dzieci, a następnie dzieci rodziców
- wichura powaliła w lesie drzewa- rodzice tworzą zwalone drzewo, dzieci przechodzą pod drzewem
- przed nami głębokie rowy- proszę aby rodzice dobrali się w pary, dzieci w pociąg, rodzice
przenoszą dzieci trzymając za ramię i pod boki – przekazują następnej parze
Przeszliśmy długa drogę , prezentu jak nie było, tak nie ma. Chyba musimy wziąć lornetkę i
przyjrzeć się dokładnie
8. Lornetka – spoglądanie w lewo, prawo, poszukiwanie domku
Wróżka wspominała w liście , że prezent może być w domku. Zanim do niego zajrzymy zaśpiewajmy
naszej dobrej wróżce piosenkę, chyba będzie jej miło, a nam może uda się coś wyczarować w tym
domku. Zobaczymy.
9. Taniec z piosenką „Czarownice” przed otwarciem prezentu
Baby Jagi siostry wiedźmy
Czarodziejska nasza moc
Gdy zechcemy damy słońce
Gdy zechcemy łzy gorące.
Cha (4x) w kotle żar
Zapach siarki, ognia czar
Gromy z nieba, błyskawice
Miotły w górę- czarownice.
Baby jagi , siostry, wiedźmy
Posiadamy wielką moc
Czarodziejską kulę mamy
Cały świat w niej oglądamy
Baby jagi siostry wiedźmy
Czarodziejska nasza moc
Stare księgi przeglądamy
Więc tysiące zaklęć znamy
10.Wspólne otwarcie paczki- rozmowa nt. odblasków- bezpieczeństwa
Co to jest i do czego służy? Pamiętajcie, aby je zakładać na kurteczkę. Są tu też książeczki, które
obejrzycie w domu z rodzicami i pięknie je pokolorujecie.
Dziękujemy za wspólną zabawę
Dorota Jakubiak, Bożena Jaracz PP nr 37 w OPOLU

