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Scenariusz uroczystości w grupie dzieci  3,4-letnich  „Biedronki A”  16.06. 2017r. 

Prowadząca: Mariola Surma 

Temat kompleksowy: Zwierzęta  z  ZOO 

 

Temat zajęcia: „Święto Bańki Mydlanej ” – uroczystość z udziałem rodziców  

Cele ogólne: 

- przybliżenie dzieciom  sposobu tworzenia baniek mydlanych, integracja dzieci i rodziców  

  z grupy „Biedronki A”   

Cele operacyjne:  Dziecko: 

- pozna opowiadanie „Bańka” oraz  wiersz  „Bańka mydlana” 

- pozna sposób wykonania płynu do baniek  mydlanych 

- reaguje na zmianę tempa  

- pozna sposób tworzenia „małych” i   „dużych”  baniek mydlanych,  

 - radzi sobie w samodzielnym tworzeniu „małych” baniek mydlanych na  podwórku    

   przedszkolnym,  

-  uczestniczy z rodzicem w  tworzeniu „dużych”  baniek na  podwórku przedszkolnym, 

 - odczuwa radość z  zabawy z bańkami, 

 - uczestniczy  w poczęstunku w sali grupy „Biedronki A” 

 

Metody: 

- słowna (rozmowa z dziećmi) 

- oglądowa (pokaz) 

- czynna (praktycznego działania) 

 

Formy: 

- indywidualna 

- zbiorowa 

- zespołowa 

 

Środki dydaktyczne: opowiadanie „Bańka”, wiersz  nagranie CD utwór szybki i wolny;  piosenki do 

muzyki dyskotekowej; 40 litrów  płynu do robienia baniek mydlanych,  25 patyczków do robienia 

dużych baniek ,  25 misek , (szklanka, słomka, woda , detergent , gliceryna), 25 pojemniczków 

„małych” baniek mydlanych , 25 pojemniczków „średnich” baniek mydlanych  tzw. mieczy  

Przebieg: 

1. Słuchanie opowiadania    „Bańka" 
 

Chłopiec nalał do szklanki trochę wody i mydła w płynie. Wyjął z szuflady słomkę i poszedł na dwór 

puszczać bańki.  

Pierwsza miała na imię Basia i postanowiła dowiedzieć się, skąd się wzięła.  

Obok niej przeleciała jaskółka. Basia zapytała ją: „Skąd się wzięłam?”. Jaskółka nie odpowiedziała.  

Wtem zawiał wiatr, który wywiał bańkę przez okno do kuchni. Na parapecie leżał kot.  

Basia zapytała go, czy wie, skąd się wzięła. 

- Z wody z mydłem - odpowiedział kot.  

- A skąd się wzięła woda? - spytała Basia.  

- Jak to skąd? Z kranu - odrzekł kot.  

- A skąd w kranie?  
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- Z rur. 

- A w rurach? 

- Z rzeki. 

- A w rzece? 

- Ze źródła. 

- A w źródle? 

- Spod ziemi.  

Basia już miała zadać kolejne pytanie, gdy pękła, dotknąwszy stołu. 

„Szkoda, ze nie zapytała o mydło” - pomyślał kot. 
 

2. Rozmowa o treści opowiadania: 

- Co robił chłopiec? 

- Z czego robił bańki mydlane? Co było mu potrzebne do robienia baniek mydlanych? 

- Jak miała na imię pierwsza bańka mydlana? 

- Czego chciała dowiedzieć się Basia?  

- Czy  chcielibyście dzisiaj puszczać w przedszkolu bańki mydlane? 

 

3. Prezentacja wykonania płynu do robienia baniek 

- nauczycielka recytuje wiersz   Samuela Marszaka "Bańka mydlana" oraz  prezentuje  wykonanie 

płynu z wody, płynu do naczyń, gliceryny  

Wystarczy nieco wody 

Do zwykłej nalać szklanki, 

By bańki można było 

Z mydlanej puszczać pianki. 

 

Powietrza trochę w usta 

Przez słomkę wciągam złotą, 

Ostrożnie w słomkę dmucham, 

Unoszę ją – i oto 

 

Okrągła jak balonik, 

Cieniutka, połyskliwa, 

Pęczniejąc z wolna, bańka 

Od słomki się odrywa. 

 

Różowa... żółta… modra… 

Pstra niczym ogon pawi, 

Wszystkimi kolorami 

Tęczowo się jaskrawi… 

 

4.  Zab. ruch. „Bańki mydlane” – dzieci  i rodzice zamieniają się w „bańki mydlane”   

    i  naśladują lot bańki przy muzyce wolnej i szybkiej  

5. Zaproszenie do zabawy z bańkami  mydlanymi  - wyjście na plac przedszkolny   

- prezentacja przez nauczycielkę  wykonywania  dużych baniek mydlanych  

-  zabawy dzieci i rodziców  w  puszczanie jak największych baniek mydlanych  

 

6.  Słodki poczęstunek w sali  grupy „Biedronki A” 

-  grill na podwórku – w wyznaczonej strefie dyżurni rodzice  grillują kiełbaski  

- poczęstunek w sali  

- zabawy ze średnimi  bańkami mydlanymi   

- zabawy  przy muzyce dyskotekowej  

- zabawy z małymi bańkami mydlanymi   


