Święto jabłka
Scenariusz imprezy integracyjnej z udziałem wszystkich grup przedszkolnych
,,Jabłka- pyszne dary jesieni”.
Opracowała : Danuta Skrzypczak z Samorządowego Przedszkola nr4 Misia Uszatka w
Kościanie
Cele: zachęcenie dzieci do spożywania jabłek i ich przetworów jako źródło witamin,
uświadamianie wartości odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju, wyrabianie
nawyku zdrowego odżywiania się, utrwalenie wiadomości na temat jabłek, dostarczenie
dzieciom radości ze wspólnej zabawy
Metody: słowna, oglądowa, zadań stawianych dzieciom do wykonania
Formy: grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: jabłka, wiklinowe koszyki, duża sylweta jabłka, strój robaczka , duże
papierowe jabłko, jabłonki, emblematy na głowę – jabłka w trzech kolorach, obrane cząstki
jabłka, sok jabłkowy, szarlotka, kubeczki, słomki, talerzyki, nożyki, opaski dla dzieci z
jabłkami, nagrania piosenek, robaczek uszyty z pończochy, plakat wystawiony na hollu z
zaproszeniem na imprezę, zaproszenia dla każdej grupy z naklejonym jabłkiem.
Przebieg:
1.Taniec z dużym jabłkiem zrobionym z piłki kangurki do piosenki ,,Jabłuszko pełne snu”.
2.Krótkie wprowadzenie na temat jabłek – źródło witamin, hasło: Jedno jabłko dziennie
trzyma lekarza z daleka ode mnie”, zachęcenie do spożywania.
3. Wiersz Lucyny Krzemienieckiej ,,Wniosły dzieci z sadu”. Dwójka wybranych dzieci niesie
koszyk pełen jabłek –oglądanie kolorowych jabłek, omówienie co można z nich zrobić.
4. Wysłuchanie opowiadania ,,Lokator” z książki Renaty Piątkowskiej ,,Opowiadania dla
przedszkolaków” – ilustrowanie dużym jabłkiem
i robaczkiem wykonanym z materiału.
5. Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy ,,Entliczek – pentliczek”
w wykonaniu dzieci.
6. Zabawa ruchowa – zrywanie jabłek w rytm muzyki.
7. Konkursy:
a) ,,Jabłuszka do koszyka” – na pauzę w muzyce dzieci gromadzą się wokół jabłonki, która ma
takie same jabłka jak dziecko na głowie ( dzieci młodsze)
b) ,,Kto najszybciej zje cząstki jabłek?” (dzieci starsze)
c) ,,Kto najszybciej wypije sok przez słomkę” (dzieci grupy średniaków)
d),,Kto najszybciej zje szarlotkę” (dzieci które lubią jeść)
e),,Kto najszybciej obierze jabłuszko”- konkurs dla pań (skórka w jednym kawałku, cienka).
Dzieci nagradzają wszystkich brawami.
8. Zabawa paluszkowa ,,Dziesięć czerwonych jabłek”- dzieci stoją
i naśladują to, co pokazuje nauczyciel.

9. ,,Wędrujące jabłko” - z każdej grupy po 4 dzieci ustawia się w kole. Podają sobie z ręki do
ręki duże jabłko zrobione z piłki. Na pauzę w muzyce dziecko, które trzyma jabłko odchodzi i
siada na miejsce.
10. Piosenka ,,Jabłuszko rumiane” w wykonaniu dzieci.
11.Częstowanie wszystkich dzieci jabłkami – dzieci trzymają w rękach wiklinowe koszyki i
rozdają jabłka.
12. Podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę i zachęcenie do zjedzenia jabłuszka.
Przerywnik imprezy:
Hej! Chłopcy i dziewczynki , jakie macie minki ?
Uśmiechnięte mamy minki, bo dziś zjemy witaminki.

Danuta Skrzypczak

