Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem rodziców
Temat: Tęczowe krasnoludki z Doliny Baryczy – rozmowa o kolorach i barwach pośrednich w oparciu o opowiadanie oraz doświadczenia z pryzmatem, światłem i wodą.
Cel główny: poznanie siedmiu kolorów tęczy oraz sposobu powstawania tęczy za pomocą lusterka, wody i świtała.
Cele operacyjne:
        dziecko:
	uważnie słucha tekstu czytanego oraz wypowiedzi innych,

buduje pełne zdania w czasie wypowiedzi i odp. na pyt.,
przeprowadza proste doświadczenia,
	wie, że tęcza powstaje kiedy pada deszcz i jednocześnie świeci słońce – wymienia jej kolory (4latki);
wyraża swoją wiedzę o świecie w pracach plastycznych;

współdziała z innymi podczas zabaw tanecznych i ruchowych. 

Treści programowe:

        dziecko:

	obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu,  w przedszkolu... (1,1);

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu (2,5);
	zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym (3,1);
	przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach)…(4,1);

 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu(8,1); 
umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych (9,2);
	rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne – tęcza (11,1);
	liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego 4-latki (13,1);
	słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami (14,5);


Metody pracy: 
Aktywizujące: działanie – wykonanie doświadczenia, aktywny udział we wspólnych zabawach muzycznych i plastycznych; integrujące– zabawy ruchowe i taneczne; zadań do wykonania, słowne rozmowa, instrukcja, śpiew.     
Pomoce dydaktyczne:
Ilustracje: 7 krasnoludków w czapeczkach koloru tęczy; ilustracje - fotografie przedstawiające tęcze w górach, nad jeziorem, na łące, przy wodospadzie, i nad szkodą w Sośniach; chusta animacyjna, paski bibuły karbowanej w kolorach tęczy; nagrania piosenek: Wesołe nutki, Podajmy sobie ręce; po sześć (na każdy stolik) miseczki z wodą, lusterka, latarki, palety, farby plakatowe; dla każdego dziecka trzy kartki ze szkicownika podpisane imieniem, plastikowa „koszulka”, pędzelek; dla rodziców karta obserwacji umiejętności swojego dziecka w zakresie: sprawności ruchowej i manualnej, umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odpowiedzi na pytania, współdziałania z partnerem.
Tok zajęcia:
	Powitanie gości i zaproszenie do wspólnej zabawy.

Zabawa integracyjna z chustą animacyjną Raz, dwa, trzy znikasz ty oraz Znamy te kolory
Tęczowe krasnoludki – wysłuchanie przez zebranych opowiadania nauczycielki (dzieci siedzą na dywanie przed gazetką, rodzice na krzesełkach za nimi).
Rozmowa nt. treści opowiadania; przeliczenie krasnoludków, szukanie podobieństw i różnic w ich ubiorze (każdy krasnoludek ma czapeczkę w jednym z siedmiu kolorów tęczy).
Wspólna zabawa rodziców i dzieci przy piosence Wesołe nutki  (każdy uczestnik zabawy ma pasek bibuły karbowanej z jednym z kolorów tęczy, którym porusza w rytm melodii).
Rozmowa nt. Co to jest tęcz,  skąd się bierze, gdzie ją można dostrzec? z wykorzystaniem ilustracji i wiedzy dzieci.
Pokaz tęczy sztucznie uzyskanej z wykorzystaniem pryzmatu i światła oraz wody, lustra                  i światła – zachęcenie rodziców i dzieci do wykonania tego samego doświadczenia – praca przy sześciu stolikach.
Powtórzenie zabawy przy piosence Wesołe nutki – po jej zakończeniu wszyscy układają na dywanie tęczę z kolorowych pasków bibuły dbając by właściwe kolory były obok siebie. 
Wykonanie tęczowych pejzaży – podział zadań 
-  dzieci siedzą przy stoliczkach ich zadaniem jest namalowanie na foli (koszulce) farbami plakatowymi tęczowego pejzażu
 – zadaniem rodziców jest pomoc w przeniesieniu pracy z folii na kartkę papieru przez dokonanie odbitki po wcześniejszym spryskaniu dzieła dziecka wodą
Wspólne porządkowanie miejsca pracy.
	Oglądanie prac wykonanych przez dzieci.
	Zabawa w kole karuzela, podziękowanie za wspólna zabawę i przeslanie iskierki przyjaźni. 
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