Scenariusz zabaw dziecka z rodzicami
Data: 10.06.2020
Temat: Wszyscy dla wszystkich
Drodzy Rodzice
Dzisiaj dzieci dowiedzą się jak ważne są różne zawody na podstawie wiersza J. Tuwima
"Wszyscy dla wszystkich", rozwiną logiczne myślenie podczas gry w domino, poćwiczą
równowagę, a także pamięć grając w memo z zawodami.
Przygotuj: farby, słomkę, obrazki z załączników
Witajcie kochane dzieci. Zapraszam do zabawy!
Powitanie z piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
Masażyk „Co robią różni ludzie?” – dziecko jest zwrócone plecami do rodzica. Rodzic
wykonuje na plecach dziecka różne ruchy odpowiednio do treści wierszyka. Następnie
zamiana ról.
Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)
Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)
Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach )
Zagadki
Dziecko rozwiązuje zagadki o zawodach
https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U
Słuchanie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.
Rozmowa na temat wiersza:
- Jakie zawody były wymienione w wierszu?
- Co robi murarz, krawiec, piekarz, szewc?
- Jak myślisz - który zawód jest najważniejszy? Dlaczego?
(Należy podkreślić wagę wszystkich profesji.)
Domino obrazkowe „Zawody i ich rekwizyty”- rozwijanie myślenia i kojarzenia
(załącznik). Można układać domino samemu lub zagrać z kimś.
„Kalambury” - Z poznanych zawodów rodzic wybiera jeden i pokazuje dziecku bez
używania słów. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za zawód. Następnie dziecko wybiera
i stara się jak najlepiej naprowadzić rodzica tak, aby rodzic mógł odgadnąć pokazywany
zawód.
Ćwiczenia doskonalące równowagę.
- dziecko chodzi w wyznaczonym miejscu z tacą na której stoi papierowy kubeczek, tacę
trzyma raz w jednej ręce raz w drugiej;
- dziecko kładzie książkę na głowę i spaceruje;
- dziecko spaceruje wyprostowane plecy, na hasło „stop” rodzic wymawia zawód - dziecko
naśladuje
„Bajkowa fryzura” –. dziecko rysuje postać, następnie rozlewa różnokolorową farbę
rozrobioną z wodą na czubek głowy i dmucha przez słomkę tworząc bajkową fryzurę

Dla chętnych gra memo.(załącznik 2)
Obrazki można również wykorzystać do gry w "Piotrusia"- jeden zawód należy zostawić bez
pary.
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