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•

Ćwiczenie umiejętności odpowiadania całym zdaniem na pytania.

•

Ćwiczenie logicznego myślenia.

•

Rozwijanie kompetencji matematycznych.

•

Przypomnienie polskich symboli narodowych.

•

Ćwiczenia rytmiczne i umiejętności wygrywania podanego rytmu.

•

Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej.
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Opis
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
1. Na początku obejrzyj bajkę „Gniazdo białego orła – Baśnie Polskie”.
2. Co zapamiętałeś z obejrzanej bajki?
a) Ilu było braci w bajce?
b) Czy przez całą historię bracia mieszkali razem?
c) Jakie zwierzę pojawiło się w bajce?
d) Jak nazywał się pierwszy gród?
e) Skąd wzięła się nazwa Gniezno?
f) Jakie zwierzę widnieje w herbie Polski?
3. Świetnie. Czy udało Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania? Czy pamiętałeś, aby
odpowiadać całym zdaniem?
4. Wykonaj teraz „Majowe sudoku”, które znajduje się w załączniku. W ten sposób
przećwiczysz myślenie logiczne, kojarzenie i pamięć krótkotrwałą. Trzeba
wytłumaczyć dziecku, że błędy można popełniać, że w taki sposób się uczymy.
5. Następne zadanie to „Labirynty”, które także znajdują się w załączniku. Nie trzeba ich
drukować, ważne jest, aby odnaleźć poprawna drogę Marcina. Z pomocą rodziców
można wykonać to zadanie, dotykając bardzo leciutko ekranu komputera.
6. Posłuchaj piosenki „Nasza flaga”.
a) Jakie barwy ma polska flaga?
b) Pamiętasz, co one symbolizują?
c) W jakim miesiącu obchodzimy święto naszej flagi?
7. Zabawa muzyczna przy piosence.
8. Posłuchaj jeszcze raz piosenki. Przygotuj dowolny instrument perkusyjny, np. dwie
drewniane łyżki.
9. Spróbuj grać na nich do utworu.
10. Zastanów się, jaki to rodzaj muzyki. Czy zachęca do marszu/biegu/podskoków?
11. Poruszaj się w jej rytmie, a na refren zatrzymaj się i wystukuj rytm na swoim
instrumencie.
12. Teraz ćwiczenie pamięci krótkotrwałej. Rodzic odczytuje powoli wyrazy, a Ty musisz
je zapamiętać i powiedzieć głośno w dokładnie tej samej kolejności. Zaczynamy:
a) flaga, godło, Polak
b) Warszawa, stolica, rzeka
c) Spodek, Katowice, wodzionka
d) Odra, Wisła, góry
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e) mama, dom, ciepło, tata
f) rodzina, tramwaj, flaga, polonez
g) auto, trwa, planeta, kubek
h) chłopiec, piosenka, lalka, książka
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
Zrealizowano wszystkie założone cele.
Informacje dodatkowe
Zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie przez platformę Zoom. Scenariusz przesłano
mailem dla dzieci, które nie uczestniczyły w spotkaniu zdalnym.

3

