Scenariusz zajęć z terapii pedagogicznej 16.04.2021r. – grupa „Kropelki”, „Rekinki”, „Delfinki”
Zapraszam na zajęcia, na których będziecie doskonale się bawić. Zaprezentowane zabawy to propozycja
działań, które możecie Państwo wykonać z dzieckiem w domu. Zanim jednak rozpoczniemy, mam do Was
– Rodzice, ogromną prośbę: Mamo lub Tato usiądźcie naprzeciwko Waszej pociechy, szeroko się do niej
uśmiechnijcie i mocno przytulcie. Oczywiście Rodzic/Opiekun czyta i wspomaga dziecko w wykonaniu
poleceń.
Temat: „Zabawy z rytmem”
Zaproponowane działania:
Nauka dostrzegania regularności rytmicznych oraz umiejętności kontynuowania wskazanego rytmu jest
bardzo ważna w edukacji matematycznej oraz wpływa na łatwiejsze zrozumienie otaczającego nas świata.
Już w życiu płodowym dziecko poznaje pierwszy rytm jakim jest bicie serca. Rytm i regularność
towarzyszą człowiekowi w otaczającym go świecie każdego dnia, są to np. pory roku, dni tygodnia,
miesiące, dzień i noc. Opanowanie umiejętności dostrzegania rytmu na wczesnym etapie edukacji może w
przyszłości ułatwić dziecku naukę matematyki.
Proponowane zabawy: ćwiczą umiejętność skupiania uwagi na powtarzalnych elementach, ćwiczą percepcję
wzrokową, słuchową, doskonalą spostrzegawczość i koncentrację uwagi, uczą odwzorowywania ciągu
znaków, wpływają na rozwój motoryki małej, przygotowują dzieci do nauki pisania. W zaproponowanych
działaniach ćwiczymy także słuch fonematyczny oraz motorykę dużą. Inspirację do zabaw zaczerpnęłam ze
strony: http://przedszkole2.czarnkow.pl/files/807/rytmy-cwiczenia-i-zabawy.pdf oraz
https://www.przedszkole306.pl oraz publikacji: „Dziecięca matematyka”; Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,
Ewa Zielińska
1. Zapraszam na film edukacyjny o nauce rytmów i regularności. „Matematyka dla małego dziecka.
Edukacyjne zabawy dla dzieci”. https://www.youtube.com/watch?v=udHygaPNeEs

2. Na powitanie zapraszam na „Lekcję 3 - Wartości rytmiczne W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA
DZIECI”. W filmie zostały przedstawione wartości rytmiczne nut i pauz oraz zabawy i ćwiczenia
muzyczno-ruchowe. https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
3. Pobawcie się rytmami. Możecie wykorzystać kredki, nakrętki w różnych kolorach, klocki. Proponuję
zacząć od kolorów lub figur. Ważne jest aby pierwsze rytmy były jednakowe. Za każdym razem gdy
dokładasz element (klocek, kredkę) mów kolor, kształt. Jeżeli dziecko dostrzeże prawidłowość, będzie dalej
układało rytm.

Przykład 1:

. . . Układaj dalej

Przykład 2:

...

Układaj dalej

Przykład 3:

...
Układaj dalej
Przykład 4: Zabawa matematyczna z użyciem klocków – rytmy.
Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego : https://www.youtube.com/watch?v=qc5qcU-Uq3E

Przykład 5.

...
Układaj dalej
Możecie użyć innych kolorów. Ale wcześniej dobrze jest sprawdzić czy dziecko je zna.
Kilka propozycji zabaw matematycznych, które można dowolnie modyfikować dostosowując do umiejętności
dziecka, można znaleźć tutaj, zapraszam https://www.youtube.com/watch?v=3aK8gWNWQNo

2. Doskonałym materiałem do układania rytmów są figury geometryczne. Później można dodać
kolory.
Przykład 1:

…. Układaj dalej

Przykład 2: Jeśli dziecko opanuje układanie rytmów składających się z różnych kombinacji dwóch
elementów, dorosły może zacząć utrudniać rytmy. Może również zaproponować, aby dziecko ułożyło swój
rytm.

Przykład 3:

. . . Układaj dalej

3. Kolejne etapy to: wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności
Znacznie trudniej jest kontynuować rytm usłyszany. Trzeba tu nie tylko dostrzec to, co się powtarza, ale
także to zapamiętać. Dorosły zaczyna od najprostszych rytmów i stopniowo je komplikuje:
- klaszcze rytmicznie w ręce: dziecko słucha i kontynuuje rytm,
- przemiennie klaszcze i uderza dłonią w stół: dziecko słucha i kontynuuje,
- klaszcze dwa razy i raz uderza w stół: dziecko słucha i kontynuuje rytm,
- klaszcze, uderza w stół, klepie się w kolano: dziecko słucha rytmicznych dźwięków i kontynuuje je.
Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego - zabawa z rytmem, wystarczy przygotować
papierowe talerzyki, lub kartki, kubeczki lub klocki https://pl.pinterest.com/pin/618189486351483617/
Zapraszam do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=_K806OXj0Ak
Wystarczy przygotować pojemnik wypełniony w 1/3 wysokości ryżem. Następnie próbujemy
odtworzyć zademonstrowane w filmie rytmy. Czy przesypujący się w pojemniku ryż brzmi jak padający deszcz?
A może masz inne skojarzenie? Zastanów się!

4. Kolejny etap: ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem
Ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem są trudniejsze, bo wiąże się to z pamięcią ruchową i często
ograniczonymi możliwościami odtworzenia obserwowanych sekwencji ruchowych. Jak zawsze dorosły
zaczyna od ćwiczeń prostych i stopniowo je komplikuje. Rodzic pokazuje rytmy:
- podskok, przysiad (trzykrotnie): dziecko kontynuuje,
- podnosi ręce do góry, kładzie na ramiona i wyciąga w bok: powtarza to trzykrotnie, a dziecko kontynuuje,
-skłon w przód, wyprost, skłon w lewo, skłon w prawo: powtarza to trzykrotnie, a dziecko kontynuuje.
5. Zabawa wiosenne rytmy
Zanim dziecko opanuje etap wysłuchiwania i dostrzegania regularności oraz rytmiczne czynności możemy
pobawić się, że ustalamy dźwięki i ruch do danego obrazu graficznego. Dziecko wydaje określony dźwięk,
bądź wykonuje określony ruch patrząc na ułożony z obrazków rytm.
Ustalamy z dzieckiem, że:

to dźwięk

to dźwięk

< kle

>

; to ruch < przysiad >

< kum >

; to ruch < podskok >

Ten sam rytm możemy wtedy pokazać na różne sposoby.

Przykład:

1.

...

2.

kle

kum

kum

kle

3.

przysiad

podskok

podskok

przysiad

Do zabaw z rytmami można
wykorzystać najróżniejsze
przedmioty.
Dla dzieci młodszych praca na
materiale rzeczywistym jest
łatwiejsza i bardziej naturalna.
Dlatego do kart pracy proszę sięgnąć
tylko wtedy gdy w czasie zabaw
dziecko potrafiło odszukać i
kontynuować rytm.

kum

kum

podskok podskok

kle

...

przysiad

...

6. Poniżej do zabawy proponuję pomoc do układania z dzieckiem rytmów graficznych.
Wydrukuj obie karty z figurami i powycinaj małe obrazki. Ułóż przed dzieckiem początek
rytmu nazywając figury. Pamiętaj, że układając rytm dla dziecka, musisz trzykrotnie
powtórzyć sekwencję (jak w załączonym przykładzie). Zachęcaj dziecko, żeby układało
figury kontynuując rytm.

7. Zapraszam do zabawy – ćwiczenie słuchu fonemowego.
Poniżej pokazane są karty do ćwiczeń słuchu fonemowego zawierające obrazki, które w nazwach mają
opozycyjne głoski. Proszę położyć lub pokazać dziecku dwie karty i powiedzieć nazwę jednego z nich, a
zadaniem dziecka jest wskazać, którego obrazka nazwę powiedziano. W wersji trudniejszej można
dzielić wyraz na sylaby. Inspiracja ze strony Terapiakulka.

8.Sensoryczna zabawa w odtwarzanie i rysowanie na plecach. Można obejrzeć film edukacyjny:
https://pl.pinterest.com/pin/618189486342667760/. Zabawa łączy więzi, uczy dziecko orientacji na własnym
ciele. Dziecko uczy się poznawać kierunki ( prawa-lewa, góra- dół). Uspokaja, odpręża ,dostarcza bodźców
dotykowych. Rysujemy pomału, dziecko musi nadążyć odtworzyć wzór. Rysujemy ruchem ciągłym.
Inspiracja ze strony: KreatywnyMaks
Wersja 2. Rodzic przygotowuje karty z różnymi wzorami –
figurami, esami- floresami, dziecko losuje kartę i wzór jaki na niej
znajdzie rysuje palcami na plecach drugiej osoby. Osoba, na której
plecach powstał rysunek próbuje rozpoznać kształt, próbuje go sobie
zwizualizować, zgadnąć jaki to kształt czy figura. Później próbuje
opisać albo narysować wzór, jaki jej zdaniem powstał.
Kilka wesołych zabaw w domu z dzieckiem:
Pudło sensoryczne
W kartonowym pudełku wycinamy otwór, przez który można włożyć
rękę. Do pudełka wsypujemy zakrętki po napojach o różnej wielkości,
kształcie, fakturze. Zadaniem dziecka jest opowiedzenie o tym, co
wyczuwa jego rączka; może zgadywać z jakiego produktu pochodzi
nakrętka. Potem może wyjąć „schwytaną“ nakrętkę i ją obejrzeć,
powiedzieć jaki ma kolor a z kilku–kilkunastu wyciągniętych z pudła
zakrętek dziecko może coś ułożyć i posklejać mocnym klejem, tworząc
przestrzenną figurę.
Wodny tor przeszkód
Wspaniała zabawa dla małych dzieci, która
doskonale wspiera zmysł równowagi, czucia i
dotyku. Ważne aby podczas zabawy chodzić
po butelkowym torze gołymi stopami, wtedy
lepiej czuje się
powierzchnię. Dla
zwiększenia doznań czuciowych w kilku
butelkach może być umieszczona ciepła
woda, a w innych zimna. Butelki sklejamy
taśmą, aby tor był bardziej stabilny. Dziecko
próbuje przejść go na kilka sposobów: z łyżką
– utrzymując na niej piłeczkę, z poduszką na głowie, z piłką do kosza i z hantlami w rękach.
Malowanie kamieni
Podczas spaceru poszukajcie kamienie w ciekawych kształtach.
Zbierzcie w woreczek i zabierzcie do domu. Dokładnie umyjcie
zdobycze i ułóżcie do wyschnięcia. Pomalujcie kamienie
wykorzystując ich kształt. Może któryś z nich przypomina słonia albo
serce? Malujcie farbami - najlepsze będą farby akrylowe, ale
plakatowe też dadzą radę. Pomalowane kamienie mogą służyć jako
zabawki (np. postacie), ozdoby czy przycisk do papieru.

Labirynt z papieru, sznurka
Przyklej papier krepowy lub sznurek do ściany lub drzwi, aby zrobić labirynt i
poproś, aby przez niego przeszedł. Możesz również dać dziecku dowolność w
wymyślaniu labiryntu. Potem Spróbujcie kolejno
przez niego przejść.
Dmuchawka
Wykonujemy wspólnie z dzieckiem konstrukcję z
papieru i słomki "potworka" – jak na załączonym
obrazku. Do potworka wrzucamy np. piórko lub
papierek, który należy wydmuchiwać do góry.
Dziecko dzięki tej zabawie wykonuje ćwiczenia oddechowe. Trenuje mięśnie
twarzy. Jest to ważna gimnastyka buzi i języka.
Teatrzyk cieni
Budujemy z klocków Lego DUPLO
teatrzyk. Podstawę robimy z płytek. Na nich stawiamy dwa
podwójne słupy, w taki sposób, aby między nimi zmieściły się
brzegi białej kartki A4. Słupy łączymy u góry długimi klockami. W
odległości ok. 1 m za teatrzykiem umieszczamy latarkę. Oświetlone
elementy ustawione pod światło, utworzą cień na ekranie. Do
przedstawienia używamy zwierzątek, ludzików, pojazdów,
wyciętych z papieru kształtów itp. Dzieci bez problemu same
wymyślą historie do tej kreatywnej zabawy. Przedstawienie warto
nagrać telefonem i wyświetlić później dzieciom efekty ich pracy.

Połów
Do tej zabawy potrzebujemy wanny lub miski z wodą, klocki, korki
(oby unosiły się na wodzie) i łyżki kuchennej lub cedzaka.
Zadaniem dziecka jest wyłowienie przedmiotów na przykład wedle
koloru (tylko zielone, tylko czerwone łowimy) albo wedle
wielkości. Zabawa nie tylko dla młodszych (nazywanie kolorów,
ćwiczenie zręczności ) ale i starszych (mogą ćwiczyć liczenie).

Kolorowy, klamerkowy zawrót głowy
Dzieci przy pomocy klamerek uczą się kolorów, kształtów,
odpowiedniego chwytu, spostrzegawczości i współpracy.
Zadaniem dzieci jest umieszczenie klamerek na odpowiednim
miejscu kartonowej planszy.

Dopasuj
Do zabawy potrzebujemy pokrywki, kapsle, nakrętki różnej wielkości,
im więcej uda się znaleźć tym lepiej. Odrysowujemy elementy na
kartce. Zadaniem dziecka jest dopasowanie nakrywek do
odrysowanych kształtów.

Budujemy mosty
Z dowolnych klocków dziecko buduje mostki różnej wielkości i wysokości.
Następnie przy pomocy słomki/rurki lub po prostu własnego oddechu dmucha
w piłeczkę, by ta przetoczyła się pod mostkiem.
Konstrukcje
Potrzebujmy rolek różnej długości. Najpierw malujemy farbami, a po
wyschnięciu wykonujemy nacięcia i zaczynamy zabawę.

Malowanie na folii
Jest to coś innego niż malowanie na kartce, bo zakres ruchu
przedramienia
jest
zdecydowanie
większy.
Wystarczy folią spożywczą okręcić stolik postawiony do góry
nogami i już mamy gotową sztalugę do malowania, a radość
dziecka niesamowita.

Kulodrom
To doskonała zabawa dla małego i dużego. Potrzebne będą rolki po papierze,
ręcznikach, papierowe kubki, kuleczki, klej oraz sporych rozmiarów tektura. Jeśli
nie macie takich kolorowych kulek jak widać na zdjęciu, można je zastąpić
uformowanymi z bibuły, papieru, koralikami, małymi klockami lub innymi
przedmiotami a może fasolą jasiem? Udanych wspólnych projektów!

Zabawy ze sznurkiem
Dzieci kochają zawody i współzawodnictwo. Zwykły sznurek może
służyć do wielu zabaw, w których liczy się zdrowa rywalizacja.

Samolotem w domu
Z papieru wykonujemy najprostszy model samolotu. W framudze
drzwi wieszamy gazetę z wyciętymi otworami. Można zrobić je
różnej wielkości i przypisać im punkty. Zadaniem dziecka jest
skupienie i trafienie.

Ludziki z nakrętek
Pobudzająca wyobraźnię aktywność z użyciem plastikowych nakrętek z
recyklingu i odrobiny plasteliny polegająca na tworzeniu ludzików to
świetna sprawa

Policz w swoim domu

Propozycje
zabawy:
wykonanie
zadania na czas, zabawa z elementem
rywalizacji, możliwość porównania
wyników pod koniec zabawy, wspólne
przejście się po domu i sprawdzenie.
Wyniki wpisujemy w ramkach pod
obrazkami.
Sztućce – odwzorowywanie

Ulubiona zabawa dzieci! Zawody samochodowo – balonowe!
Pierwsza część zadania polega na zbudowaniu samochodu z
klocków Lego. Druga część na postawieniu go na linii startu,
wsunięcia balonu w wystające części klocków i nadmuchaniu go.
A potem pozostaje już tylko obserwować jak daleko pojedzie i
zaśmiewać się przy tym do łez
Te samochody naprawdę
śmiesznie jeżdżą. Spróbuj koniecznie!
Życzę miej zabawy:
Jeśli macie ochotę, znajdziecie czas i energię, to zdjęcia wykonanych zadań możecie przesłać na e-mail:
b.bereza@przedszkole3.swinoujscie.pl
Pozdrawiam serdecznie, życząc miłej zabawy.
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych,
biblioteki i zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.:
Covid – 19

