
 

 

NAUCZYCIEL: KLAUDYNA ZAWADKA; GRUPA: SMAKUSIE 

SCENARIUSZ NR 6 

Data: 01.04.2020 r. 

Profil sali: MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Blok tematyczny: WIOSENNE POWROTY 

Temat: T1. „Wiosenne ptaki”; T2. „Jajka w gniazdach” 

Cele: -poznaje ptaki powracające na wiosnę do Polski; 

-przelicza przedmioty, potrafi je posegregować wg. instrukcji; 

-wykonuje zadania wg. instrukcji kodowanej w grze. 

Struktura: Czynności krok po kroku  

Przywitanie: 1.Przywitanie piosenką. 

 

 

2.Gimnastyka w obrazkach. 

 

 

1.Film instruktażowy nagrany przez nauczycielkę: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gL4iVobPrNU 

 

2.Prezentacja wykonana przez nauczycielkę w oddzielnym 
załączniku; 

-dziecko wykonuje określone pozycje wg.wzoru. 

Zajęcia właściwe 1.T1. ,,Wiosenne ptaki”- 
zajęcia z wykorzystaniem 
elementów metody 
kodowania; pogadanka/pokaz 
na temat ptaków 
powracających na wiosnę do 
Polski. 

2.T2. ,,Jajka w gniazdach”- 
zabawa dydaktyczna według 
,,Dziecięcej matematyki” E. 
Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

1.Prezentacja wykonana przez nauczycielkę w oddzielnym 
załączniku; 

-oglądamy prezentację; 

-przedstawiamy kolejno ptaki; 

-gramy w grę wg.instrukcji; 

-bawimy się w przeliczanie, segregowanie; 

-dla chętnych karta pracy wg.wzoru. 

 

Pożegnanie  Przypomnienie nazw ptaków. 
Naśladowanie ich odgłosów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gL4iVobPrNU


 

 

Propozycje ćwiczeń 
utrwalających 

Obejrzenie i omówienie 
prezentacji. 

 

 

Załącznik 1 Do zabawy z rodzicami. 

 

 

 

 

GRA MATEMATYCZNA-KODOWANIE  
,,WIOSENNE PTAKI’’ 
Instrukcja gry: celem gry jest znalezienie konkretnego ptaka        

na planszy, sprawdzenie jakim kolorem jest oznaczony.       

Zaczynamy w polu: Start. Stoimy pionkiem na starcie i stąd          

ruszamy ( pionkiem może być np. nakrętka od butelki).         

Idziemy zgodnie z instrukcją: kolor czerwony (czytamy       

dziecku, że to kolor jaskółki; kolory dobrane przypadkowo);        

czytamy strzałki: raz w lewo, następnie dwa razy do dołu i           

stąd dwa razy w prawo. Zaznaczamy na planszy odpowiedni         

kolor. 

Załącznik 2 Do zrobienia z pomocą 
rodziców( rodzic zaznacza 
określony kolor, 
wg.instrukcji, trójkąt 
zaznaczamy na zielono itd.) 

 

 

 

Załączniki: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Przygotowała: Klaudyna Zawadka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

GRAMATEMATYCZNA - KODOWANIE ,,WIOSENNE PTAKI”

START



INSTRUKCJA GRY
Instrukcja gry: celem gry jest znalezienie konkretnego ptaka na planszy, sprawdzenie jakim kolorem jest oznaczony.

Zaczynamy w polu: Start. Stoimy pionkiem na starcie i stąd ruszamy ( pionkiem może być np. nakrętka od butelki).

Idziemy zgodnie z instrukcją: kolor czerwony (czytamy dziecku, że to kolor jaskółki; kolory dobrane przypadkowo);

czytamy strzałki: raz w lewo, następnie dwa razy do dołu i stąd dwa razy w prawo. Zaznaczamy na planszy

odpowiedni kolor.
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