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SCENARIUSZ DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU, W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH.

MATERIAŁ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA.

Z DZIEĆMI TRZYLETNIMI WYKONUJEMY PROSTY MODEL DRZEWA GENEALOGICZNEGO,

NAJBLIŻSZA RODZINA (DZIECI, RODZICE).

ZE STARSZYMI DZIEĆMI MOŻEMY ZROBIĆ BARDZIEJ ZŁOŻONE DRZEWO GENEALOGICZNE.

PAMIĘTAMY O TYM, ABY W CIĄGU DNIA ZAPEWNIĆ DZIECIOM JAK NAJWIĘCEJ RUCHU,

NAJLEPIEJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

CODZIENNIE WYCHODZIMY NA SPACER.



Witamy! Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!

GIMNASTYKA: zachęcamy Was do podjęcia wyzwania – codzienne ćwiczenia gimnastyczne sprawią, że

będziecie sprawni, zdrowi i w doskonałym nastroju. Oto propozycja w obrazkach – ćwiczcie codziennie!



TEMAT 1. „GĄSIENICE II, CZYLI NOGI STONOGI” – zabawa ruchowa z całą rodziną;

przygotujcie krzesełka i zabawcie się z piosenką;

Do obejrzenia film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=MPkHDpxrr8o

I. Jedną rękę unieś, teraz drugą rękę

dwie ręce w górę, no i zanuć tę piosenkę (bis)

Aaaaaa - my dwie ręce mamy, równo nimi machamy

Aaaaaa - teraz o kolana rytmicznie stukamy.

II. Jedną nogę unieś, no i drugą nogę

Dwie nogi unieś, teraz połóż na podłogę.

Aaaaa - my dwie nogi mamy, równo nimi machamy

Aaaaa - teraz o podłogę piętami stukamy.

III. Jedną rękę unieś, teraz drugą rękę

dwie ręce w górę, no i zanuć tę piosenkę

Aaaaa - my dwie ręce mamy, równo nimi machamy.

Aaaaa - teraz o kolana rytmicznie stukamy.

TEMAT 2: ,,RODZINA - DRZEWO GENEALOGICZNE” - poznajemy drzewa genealogiczne naszych

rodzin; poszerzamy słownik czynny dzieci o skojarzenia ze słowem: rodzina, dom; kończymy

zdania: ,,Rodzina to ... . Dom to ...”. Wspólnie omawiamy różnego rodzaju stopnie pokrewieństwa,

tłumaczymy dzieciom kim jest wujek, ciocia, siostrzenica, bratanica itd.

Porozmawiajmy z dziećmi o tym dlaczego tak ważne jest podtrzymywanie rodzinnych więzi, o wzajemnym

szacunku i docenianiu swoich bliskich, rodziców, dziadków...

Na koniec wspólnie wykonujemy pracę plastyczną - rysunek rodziny „Moje drzewo genealogiczne”;

DO PRZYGOTOWANIA: zdjęcia najbliższej rodziny ( takie, które będzie można pociąć i przykleić),

kredki, mazaki, klej, kartka z bloku technicznego A4/A3.

Do obejrzenia film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=Pqhz9KvmJ0Y

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU: czas na zabawy wyjście z domu, zaproponuj zabawę dla całej
Rodziny.

Dla chętnych bajka RODZINA TREFLIKÓW - „Szczęśliwa Rodzinka”.

Zwykły dzień rodziny Treflików mija na wspólnych zajęciach, ale czasem każdy musi mieć chwilę dla
siebie. Na koniec dnia możecie porozmawiać o tym, co każdy z członków rodziny robił w ciągu dnia.

Do obejrzenia film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA

Miłego dnia !!!

KARTY PRACY: przykładowe modele drzew genealogicznych

https://www.youtube.com/watch?v=MPkHDpxrr8o
https://www.youtube.com/watch?v=Pqhz9KvmJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA









