Temat zajęć: „Bezpiecznie z Rodziną Treflików” – w trakcie tych zajęć dzieci wykonają szereg
aktywności utrwalających bezpieczne nawyki zwiększające bezpieczeństwo pieszych w ruchu
drogowym.

Cele:
- poznawanie elementarnych zasad ruchu dla pieszych,
- rozróżnianie znaków drogowych,
- utrwalenie znajomości symboliki świateł w sygnalizacji świetlnej,
- rozumienie sensu symboli,
- utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
- uświadomienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Metody: podająca, aktywizująca, praktycznego działania.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: obrazki znaków drogowych, sylwety zebry, kredki, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęcia:
1. „Znaki drogowe” – praca z obrazkiem.
Dzieci rozpoznają na tablicy znane im znaki drogowe, wyjaśniają ich znaczenie, nauczycielka koryguje
bądź uzupełnia wiadomości dzieci.
2. „Spór o zebrę” – opowiadanie nauczycielki.
Ważne:
Tekst opowiadania dostępny jest na platformie: edukacja.podrecznikarnia.pl
Po zalogowaniu na platformę proszę wybrać: Obudowa metodyczna/5-latki/Trefliki w przedszkolu.
Mam 5 lat/ Przewodnik metodyczny cz. 1 str. 48/

Krótka rozmowa n/t opowiadania:
- Dlaczego pasy na przejściu dla pieszych nazywane są zebrami?
- Jaki wygląda znak stojący przy przejściu dla pieszych?

- Co to jest sygnalizacja świetlna? Co oznaczają światła: zielone, żółte, czerwone?
- Czy dzieci mogą same przechodzić przez jezdnię?

3. „Przechodzi zebra po zebrze” – ćwiczenie logopedyczne.
Dzieci siedząc w kole powtarzają jedno za drugim w/w zdanie, starając się nie pomylić.

4. „Przechodzi zebra po zebrze” – wykonanie pracy plastycznej techniką łączoną (rysowanie +
naklejanie gotowych elementów).

Dzieci otrzymują gotowe sylwety idącej zebry, naklejają zwierzę na wcześniej narysowanych pasach
dla pieszych, dorysowują dowolne elementy ulicy: auta, domy, znaki drogowe.

5. „Zebra to nie tylko zwierz”- zabawa rytmiczna do piosenki.
Ważne:
Piosenka dostępna jest na platformie: edukacja.podrecznikarnia.pl
Po zalogowaniu na platformę proszę wybrać: Muzyka/ Trefliki w przedszkolu 6-latek. Sylwety/03/
Dzieci klaszczą w rytm piosenki, na refren uderzają rękami o kolana.

6. „Uważaj na kolory” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dzieci poruszają się po sali przy akompaniamencie tamburyna, na przerwę w graniu i hasło: „Uważaj
na kolor! ” – „łapią” u siebie na ubraniach lub w przestrzeni sali przedmioty w kolorach świateł
sygnalizatora (uniesione przez nauczyciela koło zielone, czerwone lub żółte).

ZADANIE KONKURSOWE:
Zadaniem w III etapie jest wykonanie przestrzennej makiety pt. "Bezpiecznie na drodze z
Rodziną Treflików" dowolnymi technikami plastycznymi. Makietę należy stworzyć
z wykorzystaniem dowolnych elementów gotowych np. samochodzików, znaków lub
elementów wykonanych samodzielnie.

