
Scenariusz zajęć świetlicowych w grupie uczniów klas I-III.
Zajęcia przykładowe prowadzone przez mgr Małgorzatę Drab

w dniu 28. 03. 2006 r.

TEMAT: Tworzenie scenki rodzajowej do tematu:  Idzie wiosna.

CELE: uczeń
- potrafi dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
- formułuje dłuższe wypowiedzi na podstawie wiersza i własnych przeżyć
- umie dopasować przysłowie do ilustracji
- potrafi śpiewać i rytmizować piosenkę
- potrafi zagrać piosenkę na dzwonkach melodycznych
- zgodnie współpracuje w grupie podczas tworzenia scenki rodzajowej.

METODY: rozmowa kierowana, zabawa tematyczna, obserwacja, pokaz, działalność
                       plastyczna i muzyczna.

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersz pt.” Wiosna nadchodzi”, przysłowia wiosenne,
                                                         ilustracje, nagranie z piosenką „ Powitalny koncert”,
                                                         dzwonki melodyczne, kredki , kolorowe kartki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie i zabawa w kręgu w skojarzenia. Kończenie zdania: „ Wiosna kojarzy mi się z....
2. Odczytanie wiersza pt.” Wiosna nadchodzi”
3. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną na podstawie wysłuchanego
    wiersza oraz własnych doświadczeń.
4. Dobieranie przysłowia do odpowiedniej ilustracji.
5. Praca plastyczna w grupach: wykonywanie ilustracji do przysłowia dowolną techniką.
6. Wystawka prac plastycznych.
7. Wysłuchanie piosenki pt.” Powitalny koncert”.
8. Nauka słów i melodii piosenki.
9. Gra na dzwonkach melodycznych  fragmentu piosenki metodą odtwórczą i z nut.
10.  Tworzenie scenki rodzajowej z okazji przyjścia Wiosny.

„Wiosna nadchodzi”                                                                                „Powitalny koncert”

Wiosna, wiosna nadchodzi, zima, zima ucieka,                                          G F E F G A/ G F  /
Choć się żegna- wciąż zwleka. Śniegu sypie się kwarta,                            F E D E F G/  F E  /
A tu ciepło na dworze! Idź już zimno uparte, bo słoneczko cię zmoże!     F F E  D/ E E D  C /
Chociaż słaba – wciąż pląsa, straszy wiatru podmuchem                           D E F G A H/ C” C/
 I ze złości potrząsa swym dziurawym kożuchem.
 Już zielenią się drzewa , baźki wyszły z osłonek,
A nad polem już śpiewa- zwiastun Wiosny- skowronek.




