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Tytuł zajęć:
Idzie Nowy Rok

Cel główny:
zapoznanie z tradycją witania Nowego Roku i następstwem czasowym czterech pór
roku.

Cele szczegółowe:
dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, dostrzega emocjonalną wartość otoczenia
przyrodniczego, obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych, posługuje się w zabawie
określeniami następstwa czasu: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”.

Metoda projektu:
Techniki: inscenizacja teatralna, rozmowa, rozmowa kierowana, wykorzystanie
literatury dziecięcej, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie muzyki poważnej, zabawy
plastyczne.
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: teatr sylwet lub ilustracji do Kamishibai, kartki, słomki, farby
plakatowe, różne kalendarze, różne zegary, kartki podzielone na trzy części, kredki,
sznurki nawinięte z dwóch stron na kredki, sylwety parasoli w czterech kolorach,
elementy do wyklejenia parasoli, kleje, nagranie dźwięków, ilustracje pór roku
z błędami.
Opis przebiegu zajęć: Nowy Rok – teatr sylwet lub teatr Kamishibai do dowolnego
utworu związanego z tematem. Rozmowa na temat treści – odwołanie się do
doświadczeń dzieci związanych ze sposobem witania Nowego Roku w ich rodzinnym
domu. „Fajerwerki – fajna zabawa?” – rozmowa kierowana ze zwróceniem uwagi na
wady sylwestrowej zabawy: niebezpieczeństwo, zanieczyszczenie środowiska, strach
zwierząt itp. Zabawa plastyczna „Fajerwerki” – rozdmuchiwanie za pomocą słomki
kolorowych kleksów z farb plakatowych. Zabawa ruchowa „Nowy i Stary Rok” – dzieci
w parach stoją naprzeciw siebie, każde trzyma koniec nawiniętego na kredkę sznurka;
na sygnał nauczyciela dzieci zaczynają nawijać sznurek na kredkę, aż do momentu
spotkania się, wówczas witają się ze sobą według swojego pomysłu. Tradycje
noworoczne w różnych krajach – oglądanie ilustracji wzbogaconych opowiadaniem
nauczyciela o sposobach witania Nowego Roku w różnych krajach. „Wczoraj, dziś,
jutro” – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, podział roku na pory roku, miesiące,
tygodnie i dni, omawianie prac na forum grupy z wykorzystaniem słów: „Wczoraj…”,
„Dziś…”, „Jutro…”. Oglądanie różnego rodzaju zegarów. Zabawa ruchowo-naśladowcza
„Zegary”. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Nowy Rok. Rok – podział na pory roku,
tworzenie w grupach kolorowych parasoli: naklejanie elementów związanych z porami
roku, odczytywanie nazw pór roku, dopasowywanie do właściwego parasola. Wspólne
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tworzenie krótkich rymowanek o porach roku. Zabawy przy muzyce poważnej
(np. A.. Vivaldiego) – wykorzystanie stworzonych przez dzieci parasoli. Zagadki
dźwiękowe – rozpoznawanie dźwięków kojarzonych z określoną porą roku, np. szum
morza – lato, śpiew ptaków – wiosna, padający deszcz – jesień, skrzypienie śniegu
pod butami – zima itp. „Co nie pasuje?” – wyszukiwanie błędów w ilustracjach
przedstawiających pory roku.
Samoocena: za pomocą piktogramów dzieci dokonują oceny swojego zachowania
podczas zajęć.

Komentarz metodyczny
Polecam do inscenizacji opowiadanie L. Krzemienieckiej O Nowym Roku
i młynarzu Sylwestrze. Zabawę „Nowy i Stary Rok” powtarzamy kilka razy,
zamieniając pary dzieci. Do opowiadania o tradycjach obchodów Nowego Roku
wybieramy ciekawostki związane z różnymi krajami. Do zabawy plastycznej
„Wczoraj, dziś, jutro” przygotowujemy kartki papieru podzielone na trzy części,
dzieci rysują czynności, jakie wykonywały w poszczególnych dniach.

