Scenariusz zajęć otwartych dla Rodziców
Opracowała: Violetta Burek
Temat: Co wiem o moim mieście –quiz rodzinny.
Cele:

•
•
•
•
•
•
•
•

dziecko utrwali wiadomości o Krakowie
odczyta napisy
wykona działania matematyczne
rozpozna legendy krakowskie na podst. skojarzeń
rozpozna melodie związane z Krakowem
rozpozna i nazwie zabytki związane z Krakowem
rodzic naszkicuje wybrany zabytek Krakowie
włączy się w zdania wylosowane przez dzieci

Pomoce: napisy: kartoniki z literami, litery do układania wyrazów, ilustracje zabytków
Krakowa, herb do kolorowania, arkusze papieru, kredki, pisaki, kartki z
narysowanym konturem herbu, cukierki jako przyznawane punkty.
Przebieg:
1. Podział na drużyny: losowanie kartoników z literami.
Rodzice pomagają wymyślić nazwę na wylosowaną literę i wykonać herb drużyny.
2. Zadania dla drużyn (po jednym zadaniu z każdej dziedziny):
I.
Co to za melodia?
• Dzieci rozpoznają jedną z melodii krakowskich po wysłuchaniu jej fragmentu:
hejnał, krakowiak, przyśpiewki ,,Hej na krakowskim rynku’’, ,,Przyleciał
ptaszek’’
II.
Co to za zabytek?
• Kapitanowie drużyn losują zestaw liter, drużyny układają napis –nazwę zabytku
(Sukiennice, Wawel, Barbakan, Brama Floriańska), wyszukują ilustrację, która go
przedstawia
III.
Jaka to legenda?
Dzieci rozpoznają tytuł legendy po wysłuchaniu skojarzeń:
• Krak, jama, owca,
• Wieża, bracia, nóż,
• Tatar, strzała, wieża,
• Diabeł, kogut, magia
IV.
Odpowiedz na pytania tak lub nie. Po 3 pytania dla każdej drużyny.
• Stanisław Wyspiański to wybitny malarz, pisarz, malował portrety dzieci.
• Wawel to dawna siedziba królów Polski.
• Na naszym osiedlu znajduje się biblioteka.
• Jan Matejko to wybitny malarz.
• Na rynku znajduje się pomnik króla Zygmunta.
• Na naszym osiedlu znajdują się sklepy spożywcze.
• UJ to najstarsza uczelnia w Polsce.
• Na Rynku Głównym spacerują ptaki, które nazywają się pawie.
• Na naszym osiedlu znajduje się Klub Kultury ,,Iskierka’’.
• W Krakowie znajdują się cztery kopce: Wandy, Krakusa, Piłsudskiego,
Kościuszki.
• Nazwa sukiennice pochodzi od sukna czyli materiału, który tam sprzedawano.
• Przedszkole nr 95 znajduje się przy ulicy Żywieckiej 24.

V.
IV.

•
•
•
•
•
•

Zaśpiewaj piosenkę związaną z Krakowem
Każda drużyna śpiewa inną piosenkę.
Zadanie dla rodziców z każdej drużyny: ,,Odpowiedz na pytania?’’
Wymień co najmniej 4 miejsca w Krakowie związane z Janem Pawłem II,
Wymień przynajmniej 4 tytuły obrazów Jana Matejki.
Wymień co najmniej 4 zwyczaje, tradycje związane z Krakowem,
Wymień co najmniej 4 ,,zielone miejsca -płuca Krakowa’’
Kapitanowie losują kartki z działaniami matematycznymi, drużyna je wykonuje,
wkleja litery we wg podanej instrukcji, zadaniem rodziców jest naszkicować
zabytek Krakowa, którego nazwa została ułożona (zagadka dla drużyn
przeciwnych) , dzieci następnie kolorują

3. Rozdanie dyplomów dla Rodziców i dzieci za udział w konkursie o Krakowie.
4. Rozmowa z rodzicami nt. znaczenia edukacji regionalnej.

