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Zajęcie otwarte w dniu 15.11.2013r.     Oddział VI „Biedronki A”  
 opracowała mgr Mariola Surma 

Temat kompleksowy: Dbamy o czystość             

Temat zajęcia:  Zabawy z Adasiem – historyjka obrazkowa, zagadki, ćwiczenia utrwalające w zakresie  
                                                              analizy i syntezy (edukacja językowa, matematyczna, muzyczna) 
 Podstawa programowa:  
14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: 
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w  
   słowach o prostej budowie fonetycznej; 
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych: 
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się 
do innych w przedszkolu,  
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w 
sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w 
zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub 
tańcząc; 
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej 
osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 
 
Cel główny:  doskonalenie słuchu fonemowego 
 
Cele operacyjne: Dziecko: 
-  układa proste zdania do obrazków o przygodzie Adasia 
- ułoży historyjkę wg kolejności wydarzeń  
- wyodrębnia wyrazy w zdaniu  
- dzieli wyrazy na sylaby 
- wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie w słowach o prostej budowie fonetycznej  
- dzieli wyrazy na głoski  
- rozpozna zwierzęta po odgłosach oraz naśladuje je głosem i  ruchem  
- współpracuje z rodzicem w zabawach  
- słucha poleceń nauczycielki 
Metody:  
- czynna  
- słowna   
- oglądowa  
 
Formy aktywności dziecka: 
- zbiorowa,  
- grupowa,  
- indywidualna  
 
Środki dydaktyczne: 
- postać Adasia 
- 4 obrazki historyjki o przygodzie Adasia  , 4 białe paski papieru (zdania) , nożyczki  
- kartoniki z obrazkami do wyszukiwania głosek w nagłosie (antena, ogórek , ekran, igła, ucho, ser,    
   zegar, lalka); wygłosie (pasek, rower, parasol, pomidor, banan, globus, namiot, kapelusz) 
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   i wszystkich głosek w wyrazie (oko, nos, dom, kot, but, osa, rak, ucho) 
- kartoniki z obrazkami dla każdego rodzica (obrazki:  sowa, osa, rak, las, igła, ser, oko, zebra, dom,  
  aparat) 
- kartoniki z obrazkami do zabawy w kole 
- 6 rodzajów karty pracy indywidualnej  (razem 28 sztuk  po jednej dla każdego dziecka) 
- magnetofon i płyta CD z nagraniem odgłosów (kogut, koń, kot,  krowa, żaby, pies, kura, pszczoły,    
   owca, słoń, syczenie węża, wróbel) 
- dla każdego dziecka tacka z patyczkami i kółkami oraz deseczka wielkości A4 
 

Przebieg zajęcia: 

1. Powitanie  

2.  Rozmowa przy tablicy:  

Ø przywitanie się z chłopca Adasia z dziećmi – krótka rozmowa związana z dbaniem o 
czystość ( wiem, że rozmawiacie w tym tygodniu o tym jak dbać o czystość  i dlatego 
postanowiłem was odwiedzić i opowiedzieć wam moją przygodę . Czy pomożecie mi ją 
opowiedzieć? ) 

Ø układanie przez dzieci  zdań do obrazków z Adasiem  

- liczenie wyrazów w zdaniach  - zaznaczanie białym paskiem papieru  

Ø ułożenie historyjki według kolejności wydarzeń  

- jak myślicie co przydarzyło się Adasiowi?  

- jak powinniśmy ułożyć te obrazki aby  pokazały one co się wydarzyło najpierw  a co   potem?  

3. Zabawa ruchowa : „ Przygoda Adasia”  - naśladowanie czynności Adasia według    
    historyjki 
 - granie w piłkę  
- kąpanie w wannie  
- wycieranie ręcznikiem  
- ubieranie w czystą piżamkę  
 
4.  Wyszukiwanie głoski na początku wyrazu, na końcu wyrazu oraz wszystkich głosek  

w  wyrazie  - Adaś to chłopczyk, który bardzo lubi sport i zabawy, ale lubi też się uczyć. A wy?  
Skoro lubicie to, czy pomożecie Adasiowi w szukaniu głosek?  

Nauczycielka  zawiesza  obrazki na tablicy, wskazuje na obrazek i głośno wymawia jego nazwę .Wskazane  
dziecko  mówi jaką głoskę słyszy na początku  lub końcu wyrazu  : 

Ø wyszukiwanie  głosek na początku wyrazów  (antena, ogórek , ekran, igła, ucho, ser, zegar, 
lalka) 

Ø wyszukiwanie  głosek na końcu wyrazów (pasek, rower, parasol, pomidor, banan, globus, 
namiot, kapelusz) 

A teraz spróbujemy nazwać wszystkie głoski w wyrazach:  

Ø wyszukiwanie  wszystkich głosek w wyrazie (oko, nos, dom, kot, but, osa, rak, ucho) 
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6.  Rozwiązywanie zagadek dźwiękowych  - Adaś zaprasza was do rozwiązywania zagadek  

     dźwiękowych.  Dzieci nazywają zwierzątka i  naśladują je głosem i  ruchem.  (kogut, koń, kot,  

      krowa, żaby, pies, kura, pszczoły, owca, słoń, syczenie węża, wróbel) 

 

 7. Zaznaczanie sylab  kółkami i głosek kreskami – dzieci siedzą wokoło dywanu , przed dzieckiem  

    leży biała deseczka  oraz tacka z 8 patyczkami i 4 kółkami. Nauczycielka  prosi dzieci aby wzięły 

tacki i deseczki ze stolika i usiadły na dywan w kole.  Następnie  pokazuje obrazek  i prosi o : 

Ø  podzielenie na sylaby   

Ø podzielenie na głoski  

8. Zabawa z rodzicami – rodzice otrzymują obrazki i  podchodzą do swoich dzieci . Bawią się 

wspólnie w  dzielenie na sylaby i głoski  układając na białej deseczce. (obrazki:  sowa, osa, rak, las, 

igła, ser, oko, zebra, dom, aparat) 

9. Zabawa „ Detektyw szuka głoski „O” -  podnoszenie ręki, gdy dzieci usłyszą głoskę „o” .    

    Nauczycielka wypowiada wyrazy dzieląc na głoski, dzieci podnoszą rękę w chwili , gdy usłyszą  

    głoskę „O”.  Nauczycielka pyta się jaki wyraz powiedziała, i czy miał głoskę „O”  i ile razy ją miał. 

(obrazki dla nauczycielki ul, rower,  kogut, tort, mak, samolot ) 

 

10.  Praca przy stolikach:  

- dziecko ołówkiem zaznacza kropkami liczbę sylab a kreskami liczbę głosek . Rodzice  

  obserwują i kontrolują  poprawność wykonania zadania.   

 

10. Rozwiązywanie zagadek słownych   

Ø pożegnanie z Adasiem , podziękowanie za wspólną zabawę i pracę  

8. Zabawa taneczna przy muzyce  „Polka Dublebska”- w kole zabawa dzieci i rodziców  

 


