„ZDROWO, SOKOWO, ODLOTOWO”
SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA RODZICÓW
Spotkanie grupowe dla rodziców i dzieci
Cele:
- integracja przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka
- zapoznanie rodziców z założeniami projektu „Zdrowo, Sokowo, Odlotowo”
- uświadomienie rodzicom i dzieciom jak ważne dla naszego zdrowia jest picie naturalnych soków
- rozpoznawanie owoców z wykorzystaniem zmysłu smaku i dotyku
- wspólne wykonanie soku
- porównywanie smaku wykonanych samodzielnie soków i soku z Tłoczni Maurera (degustacja)
Przebieg:
1. Przywitanie przybyłych na spotkanie gości przez owocową wróżkę częstującą wszystkich owocami i
sokami Maurera.
2. Zabawa integracyjna ”Sałatka owocowa”:
Wszyscy uczestnicy spotkania siedzą w kręgu. Prowadzący przydziela każdej osobie nazwę wybranego
owocu, np.: jabłko, gruszka, śliwka, malina, brzoskwinia. Prowadzący wymienia nazwę jednego z
pięciu owoców, uczestnicy, którym ją przydzielono zamieniają się miejscami. Na hasło „sałatka
owocowa” wszyscy uczestnicy zamieniają się swoimi miejscami.
3. Zgaduj- zgadula ” Co to za owoc?” (chętne dziecko lub rodzic)
· Rozpoznawanie owoców po dotyku.
· Rozpoznawanie owoców po zapachu.
· Rozpoznawanie owoców po smaku.
· Rozwiązywanie zagadek słownych.
4. Zabawa w parach rodzic- dziecko, dziecko lub rodzic ma zawiązane oczy i musi zgadnąć po smaku,
jakim owocem został poczęstowany przez partnera (zmiana).
5. Wspólne wykonanie soków lub sałatki z przyniesionych owoców- praca w małych grupach.
6. Podczas degustacji soków (wykonanych w przedszkolu i z Tłoczni Maurera) nauczyciel informuje o
projekcie, w którym bierze udział przedszkole, informuje o sokach z Tłoczni Maurera (czym się różnią
od pozostałych soków) i rozdaje ulotki.
7. Pożegnanie uczestników spotkania (każdy wybiera buźkę z miną odpowiadającą jego nastrojowi i
nakleja na jabłonce)
Materiały: soki z Tłoczni Maurera, różne owoce, sokowirówki, półmisek, chustki do zawiązania oczu
(tyle, ile dzieci w grupie), kubeczki, widelczyki, miski, dzbanki, talerzyki jednorazowe, wycięte z
samoprzylepnego papieru buźki wyrażające różne emocje (radość, smutek, złość)- najlepiej aby
radosnych było tyle ilu uczestników spotkania, namalowana na kartonie lub szarym papierze jabłoń,
plakat, ulotki.
Oprac. Agata Gabrysz

