Scenariusz zajęc przeprowadzonych przez Martę Myca
w grupie dzieci 3-4 letnich w dniu 10.05.2018 r.
Temat tygodnia: „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”.
Temat dnia: „Krowa daje nam mleko”
Cele ogólne:
- Doskonalenie dokładnego spostrzegania w celu wyodrębnienia różnorodnych zewnętrznych,
charakterystycznych cech zwierząt,
- Wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi;
- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach gospodarskich (krowie);
- Poszerzanie słownictwa związanego ze wsią.
Cele szczegółowe:
Dziecko:

- podaje rozwiązanie zagadki;
- smakuje i nazywa nabiał;
- wie, skąd pochodzą produkty mleczne;
- rozumie konieczność spożywania nabiału;
- zna odgłosy zwierząt, podaje ich nazwę;
- poznaje sposób dojenia krowy.
Metody pracy:
czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dzieciom;
słowna: rozmowa, pogadanka;
oglądowa: pokaz.
Formy pracy:
indywidualna,
zbiorowa,
Środki dydaktyczne:
szklanka mleka, ilustracja krowy, produkty mleczne (ser biały i żółty, jogurt, masło, śmietana,
serek homogenizowany), 2 – 3 owoce, warzywa, CD z muzyką, sylweta z kartonu krowy,
kubeczki z produktami mlecznymi, pomoce do pracy plastycznej.
Czas trwania zajęcia: 40 min.
Miejsce zajęcia: sala przedszkolna.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Powitanka-rymowanka:
Wszyscy siedzą w kole i powtarzają za nauczycielem słowa i gesty:
„Wszyscy są, witam was, zaczynamy, już czas. Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy”.

2. Zagadka pokazowa.
Nauczyciel stawia przed dziecmi szklankę mleka. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie co w tej
szklance jest.
3. „Co to za zwierzę?”- rozmowa na podstawie ilustracji.
Nauczyciel przygotowuje obrazek przedstawiający krowę. Gdy dzieci odgadną co to za
zwierze, nauczyciel prowadzi rozmowę, zadając pytania na które odpowiadają dzieci.
4. „Krowa – zwierzę pożyteczne” – rozmowa z dziećmi .
Nauczyciel przygotowuje produkty mleczne (ser biały i żółty, jogurt, masło, śmietanę, serek
homogenizowany) oraz kilka innych, np. 2, 3 owoce, warzywa, pieczywo. Dzieci mają za
zadanie wylosowac z pudełka produkty i wybrać te, które powstają z mleka i nazwać je.
5. Degustacja
Dzieci mając zamknięte oczy dostają w kubeczku produkt mleczny. Ich zadaniem za pomocą
zmysłu smaku jest odgadnięcie co to za produkt.
6. Powitanie gościa – krowa z kartonu.
Nauczyciel wprowadza wykonaną z kartonu krowę. Dzieci witają się z gościem, głośno
mówiąc „MMMUUUUUUU”.
7. Zabawa ruchowa – taniec powitalny „Do góry i na dół”.
Dzieci ustawione w kole wykonują gesty pokazane przez nauczyciela przy piosence „Do góry
i na dół”.
8. Dojenie krowy
Nauczyciel pokazuje na kartonowej krowie jak na wsi doi się krowę. Chętne dzieci wykonują
to samo zadanie.
9. Praca plastyczna.
Dzieci wycinają z kartki rysunek głowy krowy. Przyklejają ją do talerzyka papierowego.
Doklejają cztery nogi i ogon. Za pomocą palca i czarnej farby dorabiają krowie łaty.
10. Ewaluacja zajęć:
Przypomnienie „Co nam daje krowa i do produkcji czego możemy wykorzystać mleko?”.
Dzieciom którym zajęcia się podobały mogą nakarmic krowę trawą. Kartonowa ma otwór w
pysku i tam można wrzucac trawę, która naszykowana jest w wiaderku.

