Scenariusz zajęć z terapii pedagogicznej 14. 04. 2021r. – grupa „Delfinki”, „Rekinki” – 3 latki
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.
Zaproponowane działania:
1. Temat: Pani Krowa
Podczas zabaw - rozwijamy mowę,
myślenie logiczne, motorykę małą,
dużą,
koordynację
wzrokoworuchową,
kompetencje
matematyczne, wzbogacamy wiedzę
ogólną dziecka
1. Zapraszam do zabawy przy
piosence Śpiewających Brzdąców Krówka Mu - to nie jest zwykła krówka, to
Krówka Muuuuu. Uśmiechnięta krówka,
która daje dużo mleka.
„Krówka skakać bardzo chciała więc na trawkę się wybrała”.– Podczas słuchania piosenki Mamo,
Tato pobawicie się z dzieckiem - poskaczcie, potańczcie, muczcie jak krowa, a teraz… odpocznijcie, leżąc
obok siebie na dywanie. W drugiej wersji możecie wystukiwać rytm piosenki za pomocą rąk lub
dostępnych przedmiotów (dwie kredki, patyczki, łyżki, grzechotki - butelka po wodzie, w której
umieszczamy trochę kaszy lub groszku, opakowanie po jajku Kinder i tam także wsypanie kilka
ziaren itp.), oczywiście podczas zabawy wszyscy domownicy mile widziani, stwórzcie zgraną orkiestrę,
łyżki, garnki, butelki z ziarnkami w ruch!
Jeśli spodobała się Wam się piosenka, w dalszym ciągu możecie pobawić się jeszcze: do zabawy
trzeba przygotować kilka kartek z narysowanymi częściami ciała i umówić się z dzieckiem, co
oznaczają narysowane elementy (można odrysować rączki, stopy dziecka) np.: – ręce – oznaczać będą
klaskanie, nogi – tupanie, uszy – słuchanie,
usta – wydawanie dźwięku mu…
Zabawa ruchowa "Łaty krowy" przy
piosence "Krówka Mu" - Śpiewające
Brzdące – dziecko chodzi po dywanie w
rytm muzyki wydając odgłosy krowy
Muuu… Muuu...(jest w piosence). Na
przerwę w muzyce siada na jednej z ŁAT –
kartek i wykonuje zadanie, które jest ukryte
na „łacie krowy”, czyli kartce. 1. Ręce –
klaszcz; 2.Usta – wydawaj głośne dźwięki
„mu”; 3. Nogi -Tup stopami!; 4. Uszy słuchaj dźwięków z otoczenia;
Do zabawy można wykorzystać piktogramy, zaprezentowane wyżej. https: //pl.pinterest.com/pin/47710077286161636/

2. Zapraszam do obejrzenia film edukacyjnego dla dzieci,

który przedstawia zwierzęta mieszkające na wsi na
gospodarstwach rolnych. Wśród nich znajdują się świnie,
krowy, kury, owce, kozy, konie, pszczoły. Każde z tych
zwierząt jest bardzo ważne i potrzebne nam, czyli ludziom.
Film pokazuje jak opisywane zwierzęta wyglądają, jakie
wydają głosy i dlaczego są potrzebne.
https://pl.pinterest.com/pin/121949102399176877/

3. Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki.
Dziecko powtarza za Rodzicem tekst rymowanki, w
różnych pozycjach – stojąc, leżąc.

„Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę, kręcąc mordką”
Dykcja - wierszyki co ćwiczą języki-Agata Kwias

4. Oglądanie
zdjęcia
krowy.
Rodzic
wyjaśnia
dziecku,
dlaczego hodujemy krowy.
Następnie zadaje pytanie – Co
nam daje krowa?

Zdjęcie: Pinterest

5. Zabawa
ruchowa
z
elementami
artykulacyjnymi – przy wykorzystaniu
piosenki Śpiewających Brzdąców - Krówka
Mu
„Krowy na łące”.
Dziecko chodzi na czworakach po pokoju –
łące. Na sygnał rodzica dziecko – krówka
kładzie się bokiem na trawie i naśladuje żucie
trawy.
6. Oglądanie obrazków różnych produktów –
przetworów z mleka.
Rodzic pokazuje obrazki lub wyciągnięte z
lodówki oryginalne przetwory z mleka i
kładzie je przed dzieckiem zadając pytanie –
„Co to jest?”. Dziecko, samodzielnie lub z
pomocą Rodzica, nazywa przygotowane
produkty, może je także spróbować. Rodzic
wyjaśnia, że to wszystko otrzymujemy z
mleka. Zdjęcia - Piterest

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza – Jestem…
Dziecko naśladuje ruchy i głos zwierzęcia, które przedstawi mu Rodzic, np. kaczki
– Rodzic pokazuje zdjęcie, naśladuje chód kaczki i jej głos, a dziecko powtarza za
Rodzicem.
Druga wersja – przy wykorzystaniu kart ruchowych - Trzeba przygotować
kostkę z ilustracjami zwierząt. Można wydrukować, wyciąć i skleić proponowaną
poniżej. Inna opcja jest taka, gdy dziecko lub Rodzic narysuje zwierzęta – te,
które są na kartach i oklei nimi gotową kostkę do gry. Można grać bez kostki.
Wtedy z obrazków zrobionych przez dziecko/Rodzica robimy losy. Wówczas
gracz ćwiczy zgodnie z ilustracją karty, którą wylosował. Pamiętajcie, żeby dzieci
podczas udawania każdego ze zwierzaków dodatkowo ćwiczyły onomatopeje –
wyrazy dźwiękonaśladowcze – niech dzieci „mówią” jak zwierzęta. Bawcie się
dobrze.
Zwierzęta na wsi - karty ruchowe

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/zwierzeta-na-wsi-karty-ruchowe.html?m=1

8. Zabawa "Dojenie krowy"
Co będzie nam potrzebne:
1. Gumowa rękawiczka 2. Czarny marker 3. Miska 4. Mleko lub woda
5. Filmik "Naucz się doić krowę": https://trojmiasto.tv/Naucz-sie-doic-krowe-Gdansk-03-07-2016-video16150.html
Zaczynamy zabawę
Na rękawiczce pomalujecie markerem
łaty. Dorosły przekłuwa igłą rękawiczkę
w miejscu opuszków palców, z tego
miejsca wypływać będzie nalane do
rękawiczki mleko. Podstawiacie miskę.
Dorosły trzyma rękawiczkę "krowę".
Do dzieła - doicie krowę!.
Inspiracje

ze

strony:

https://przedszkole7.pila.edu.pl/wp-

content/uploads/2020/04/Zabawa-Dojenie-krowy-1.pdf,
zdjęcie - Pinterest

9. Ile łat ma krowa? Zabawa matematyczna dla dzieci.
Do gry potrzebne będą: obrazek z krową, kostka do gry, łaty, które możecie wyciąć z czarnego papieru,
bibuły lub zrobić z plasteliny albo innej masy plastycznej. Dziecko rzuca kostką i nakłada na planszę tyle
łat, ile oczek wskazuje kostka. Inspiracja ze strony: https://www.dzieckiembadz.pl/2018/03/krowie-aty.html

10. Na zakończenie zapraszam na masażyk relaksacyjny „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”- Rodzic
siedzi za dzieckiem, mówi rymowankę i wykonuje masażyk
Na podwórku wielki gwar (dłonie na płasko masują plecy),
piesek szczeka: hau, hau, hau (dłonie na płasko uderzają delikatnie plecy),
kurka dziobie: dziób, dziób, dziób (pojedynczo paluszki pukają w plecy),
owca biegnie: tup, tup, tup (dwa paluszki udają że biegną po plecach).
baran rogi ostrzy swe (kanty dłoni pocierają plecy),
świnka w błocie tapla się (dłonie na płasko masują plecy),
konik biegnie: ram, tam, tam (dłonie zwinięte w piąstki uderzają w plecy),
kotek miauczy: miau, miau, miau (łaskotanie za uchem).
Teraz następuje zamiana miejsc, Rodzic ponownie mówi rymowankę, a dziecko
wykonuje masażyk Rodziców.
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

