
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Specjalna

w Chodzieży  

SCENARIUSZ  ZABAWY

TEMAT: „Podchody’’ – czy znasz leśne zwierzęta”

Data: 20.03.2014

Obszar: Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Prowadzące: Aneta Woźniak, Izabela Kostrzewa

Klasa: Ia, Ib

Miejsce: park w sąsiedztwie szkoły

Czas: 45 minut

Liczba uczniów: 9

CELE: 

− integracja dzieci,

− dostarczanie wrażeń w związku z ciekawą formą zorganizowanego działania,

− przyjęcie  otwartej  postawy  na  podejmowanie  i  rozwiązywanie  wytyczonych

zadań,

− umiejętność dobrej  współpracy w grupie,

− kształtowanie postaw szacunku do przyrody.

METODA: aktywizująca uczestników

FORMY: zespołowa, zbiorowa

POMOCE:  maski  zwierząt-wiewiórka,  lis,  miś,  zając,  sarna,  worki  do  skoków,

obręcze, pachołki, woreczki do stworzenia toru przeszkód

PRZEBIEG PODCHODÓW:

1. Przejście na teren parku- zapewnienie bezpieczeństwa podczas drogi na miejsce,

− powitanie wszystkich uczestników,



− zapoznanie z celem zabawy - naśladowanie zachowań zwierząt żyjących

w lesie, utrwalanie sylwetek zwierząt, przybliżanie zachowań mieszkańców

lasu,

2. Zapoznanie  wszystkich  uczestników  z  obowiązującymi  zasadami  zabawy

terenowej „w podchody”.

3. Podział uczestników na grupy 4 osobowe, przygotowanie do zadań:

− oznakowanie grup kolorowymi szarfami,

− rozdzielenie  rekwizytów  i  wyruszenie  w  trasę  podchodów do  udziału  w

kolejno następujących po sobie zadań.

4. Grupa pierwsza wraz z opiekunem a następnie po upływie 10 min. grupa druga

uczniów wyrusza do zadań na terenie parku, uważnie śledzi trasę, którą wytyczyły

wyznaczone szczegóły np.: narysowane strzałki, punkty z zadaniami.

PODCHODY:

1. ZADANIE I

Dzieci  znajdują  list:  Kochane  dzieci  posłuchajcie  historii  o  zwierzętach

mieszkających w lesie, rozpoznajcie na obrazkach zwierzątka,

− grupa I - kto potrafi skakać jak zajączki? Skoki w workach,

− grupa II - idziemy cicho na paluszkach jak lisek.

2. ZADANIE II

− dzieci znajdują kartkę z wizerunkiem wiewiórki i otrzymują zadanie - zabawę

przy piosence ,,wiewiórka”, obie grupy, 

3. ZADANIE III

I grupa

Tor przeszkód - pokonajcie ścieżkę leśnych zwierząt - pokonaj  kałuże-przeskocz

przez obręcz, omiń drzewa - slalom między pachołkami, 

II grupa - idź wzdłuż strumyka-spacer wzdłuż linii, przeskocz przez kamień - skok

przez woreczki.

4. ZADANIE  IV

I  grupa -  wybierzcie  maski  z podobizną wiewiórki,  misia i  liska-dla  każdego z

dzieci przygotowano opaski na głowę z wizerunkami zwierząt,

II  grupa - które ze zwierzątek to sarenka, zając i sowa? Dzieci za prawidłowy

wybór otrzymują maseczki z podobiznami zwierząt.



5. ZADANIE V 

Drzewo – przy nim wbita jest w ziemię chorągiewka z napisem - ZADANIE V:

Gimnastyka dobra sprawa dla nas wszystkich to zabawa,

Ręce w górę, w przód i w bok,

Skłon w przodu w górę skok. 

Ćwicz zgodnie z treścią wiersza 2 razy

.

Po zakończonych podchodach dzieci wracają do szkoły ,dzielą się wrażeniami.


