
Nauczanie zdalne – scenariusz zajęć dla dzieci 5 - letnich.

MATEMATYCZNE ZABAWY Z ANNĄ, ELZĄ

I OLAFKIEM Z „KRAINY LODU”.

WITAM WAS DROGIE DZIECI!!! 

Dzisiaj do zabawy zaprosimy Annę, Elzę i Olafka z bajki „Kraina Lodu”. 
Wspólnie wykonamy propozycje zadań, które dziś dla Was przygotowałam. 
Będą to głównie zabawy matematyczne, ale nie tylko. 

Z oddali słychać już muzykę, to pewnie są gdzieś niedaleko. Musimy do nich 
dotrzeć. 

Wyobraźcie sobie, że wkoło nas jest pełno wody, a po niej pływają kry. Kra to 
kawałki lodu płynące po rzece. Do tego celu można wykorzystać gazety lub 
koła hula-hop. Poproście Rodziców o pomoc w ich przygotowaniu. 
Rozstawiamy je w bliskich odległościach i musimy po nich przejść - skacząc po 
nich. Rodzic może zabrać po pewnym czasie jedną krę lub zwiększyć odległość
między nimi.  
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Udało się. Super! Anna, Elza i Olaf już z nami mogą się bawić. Posłuchajmy 
wspólnie piosenki z filmu „Kraina Lodu”.

https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk 

Wy też macie tę moc. Tak jak śpiewano w piosence. 

Zabieramy się do pracy.   Pierwsze zadanie wykonamy z Anną. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk


Popatrz uważnie na obrazki, policz i powiedz ile jest: 

- Eskimosów? (4) 

- psów? (2) 

- morsów? (1) 

- pingwinów? (7) 
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Wspaniale!  Anna jest z Ciebie dumna. Ja też. Udało się! 

Teraz do zabawy zaprasza nas Elza. 

Powiedz Elzie, gdzie znajduje się pingwinek? 

(między, na , za, przed, obok, z przodu, z tyłu, na górze, na dole) .

Elza przygląda się Twojej zabawie, to trudne zadanie.
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Jeśli już wykonaliście zadanie, to teraz podzielcie na sylaby słowo: pingwin, 
igloo 

pin – gwin, 

i –gloo. 
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Ile sylab jest w tych słowach? 

Świetnie! Gratulacje! 

Wreszcie przyszedł czas na Olafka. Już nie mógł się doczekać, żeby z Wami 
popracować. Zobaczcie jaki zadowolony! 

Zadanie: Połącz w pary takie same bałwanki 
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Wspaniale! Olaf jest szczęśliwy! 
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Pamiętacie? Wczoraj uczyliśmy się piosenki o pingwinku. Zaśpiewajmy Annie, 
Elzie i Olafowi w podziękowaniu za wspólną pracę i zabawę.

https://www.youtube.com/watch?
v=C3hg36xItpM&list=RDC3hg36xItpM&start_radio=1 

„Pingwinek” - Śpiewające Brzdące

Ja jestem mały pingwin, 

pokażę teraz Wam,

 jak chodzę tip-topami, 

 bo nóżki krótkie mam. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top.

Ja jestem mały pingwin, 

saneczek nie mam, nie, 

bo ja na swoim brzuszku,

uwielbiam  ślizgać się. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top.

Ja jestem mały pingwin, 

i rybki lubię jeść, 

wciąż pływam w zimnej wodzie, 

nurkuję  śmiało też. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top Tip-top, Tip-top, Tip-top.

I jeszcze jedno zadanie matematyczne: 

8

https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM&list=RDC3hg36xItpM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM&list=RDC3hg36xItpM&start_radio=1


Poproście Rodzica o wydrukowanie następnej strony. 

Narysujcie w ramce obok tyle samo czerwonych kółek ile jest Eskimosów, tyle
zielonych kwadratów ile jest pingwinów, tyle żółtych trójkątów ile jest fok, 
tyle niebieskich prostokątów ile morsów. 

                                                                  Dziękuję za wspólną zabawę. 

                                                                                 Opracowała: mgr Krystyna Drwal
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Literatura:

Piosenka „Pingwinek”  Zespołu Śpiewające Brzdące, piosenka z filmu „Kraina 
Lodu” zamieszczone na youtube (linki  do piosenek w scenariuszu).

Obrazki ze stron internetowych. 

Zabawa dydaktyczna „Lodowe kry”.  POMYSŁY NA ZIMOWE ZABAWY gdy 
pogoda spłata nam figla. Przedszkolankowo.pl
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