
Scenariusz zajęć –wtorek, 21 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat 152.: Zabawy w detektywów 

 

1. Poszukujące zawody – rozmowa kierowana.                                                                     

Rodzic prosi dziecko, żeby zastanowiło się, do kogo może się zwrócić, gdy coś mu 

zaginie, zgubi coś lub ktoś mu coś ukradnie. Jeśli dziecko ma z tym trudność, rodzic może 

podpowiedzieć, że zwracamy się do policjantów. Następnie na podstawie fotografii, 

dziecko poznae urządzenia, które pomagają w pracy policyjnym detektywom (dyktafon, 

aparat fotograficzny, lornetka, lupa, latarka itp.). Może same opowiedzieć, do czego służą 

te przedmioty i jak można je wykorzystać w toku śledztwa.                                                  

Środki dydaktyczne: dyktafon, aparat fotograficzny, lornetka, lupa, latarka (prawdziwe 

obiekty lub fotografie) ��  

 

2. Daktyloskopia – zabawa paluszkowa.                                                                                

Rodzic wyjaśnia, czym jest daktyloskopia – technika śledcza polegająca na porównywaniu 

odcisków palców w celu ustalenia sprawcy przestępstwa. Wyjaśnia, że nie ma na świecie 

dwóch osób, które miałyby takie same odciski palców. Następnie daje dziecku kartonik z 

10 „okienkami”. Dziecko ma za zadanie zamoczyć kolejne palce w tuszu i wykonać 

odciski palców na kartoniku. Każdy palec powinien być odbity tylko raz. Następnie 

dziecko może wykonać paluszkowe kompozycje według własnego pomysłu.                        

Środki dydaktyczne: karteczka z tabelką na odciski palców dla każdego dziecka, tusz, 

kartki ��  

 

 

3. Trening poszukiwacza przygód – zestaw ćwiczeń porannych. 

Dziwna wędrówka – spacer po obwodzie koła najpierw na palcach, później na piętach.  

Grotołaz – chodzenie po obwodzie koła w pozycji kucznej, naśladowanie poruszania się w 

niskiej jaskini.  

Zdobywca szczytów – poruszanie się po obwodzie koła z unoszeniem kolan do wysokości 

bioder i jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki.  

Przyrodnik łąkowy – pozycja wyjściowa w klęku podpartym, ugięcie rąk i opuszczenie 

przedniej części tułowia, naśladowanie oglądania z bliska tego, co znajduje się przed twarzą; 

kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia.  

Odganiacz insektów – wykonanie kilku pajacyków.  

Podziwiacz panoramy – wykonanie kilku skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo.  



Łapacz chmur – wykonanie trzech niskich wyskoków i jednego wysokiego.  

Mieszacz wody w stawie – lekkie ugięcie kolan w pozycji wyprostowanej, wykonanie kilku 

kółek kolanami na ugiętych nogach.  

Łowca morskiej bryzy – w czasie marszu po obwodzie koła wykonanie głębokich wdechów 

nosem i wydechów ustami. 

4. Zagadka detektywistyczna – słuchanie wiersza.                                                                     

Rodzic czyta wiersz „Zagadka detektywistyczna”: 

Dziś jest całkiem niewesoło! Martwią się wszyscy wokoło, bowiem dziś z naszego zoo uciekł 

groźny lew. Pan detektyw szuka lwa. Wziął do pracy się raz dwa, bo się na swej pracy zna! I 

przeszukał… zlew?! Wybrał się też do Fromborka tam po plaży wciąż się błąkał, i pod nosem 

ciągle bąkał: „Wiślany za-lew”. Wrócił na krakowskie Błonie, Przysiadł z boku – na betonie. 

„Gdzieś tu przecież są lewkonie” – mruczał cały czas. „Eureka! Mam już lwy! Nie jednego, 

ale trzy” – tak się cieszy pan detektyw. Czy masz je też ty? Podpowiem ci, mój czytelniku, że 

ukryły się w wierszyku.                                                                                                      

Dziecko zastanawia się, kogo szukał detektyw i w jakie miejsca się udał, żeby znaleźć 

ukrytego lwa. Na podstawie ostatniej zwrotki wiersza udziela odpowiedzi na pytanie, czy mu 

się to udało.                                                                                                                                  

Uwaga! Nie jest wskazane, aby wyjaśniać, dziecku, gdzie „ukryły się” lwy, ponieważ będzie 

odkrywać to w toku śledztwa. Jeżeli odgadnie, będzie miało ułatwione zadanie w następnych 

zabawach. 

5. Gdzie ukrył się lew? – zabawa dydaktyczna, prowadzenie śledztwa na podstawie 

poszlak.                                                                                                                                

Rodzic wyjaśnia, czym są poszlaki – wydarzenia lub przedmioty, których pojawienie się 

wskazuje na to, że wystąpiła określona czynność. Następnie proponuje przeprowadzenie 

śledztwa w sprawie zaginionych lwów. Kolejno prezentuje dowody, a dziecko stara się 

odgadnąć, gdzie są kolejne wskazówki do rozwiązania zagadki detektywistycznej.                         

Dowód nr 1 – naczynia kuchenne. Rodzic wnosi karton wypełniony naczyniami. Nie 

prezentuje go dziecku od razu, tylko lekko nim potrząsa, aby znajdujące się w nim 

naczynia wydawały dźwięki. Dziecko stara się odgadnąć, co ukryło się w pudle. Gdy 

wszystkie hipotezy zostaną podane, rodzic wyjmuje naczynia. Dziecko zastanawia się, 

skąd one się pojawiły w sali i dlaczego są na nich krople wody. Rodzic może 

podpowiedzieć, że na pewno zostały umyte. Dziecko wskazuje miejsce, w którym myje się 

naczynia w domu i idzie tam w poszukiwaniu rozwiązania zagadki. Rodzic mówi, że 

znalazł coś tajemniczego w zlewie, kiedy mył naczynia.                                                        

Dowód nr 2 – słona woda i piasek w woreczku. Dziecko otrzymuje do zbadania dwa 

dowody – szklankę wody i mały woreczek wypełniony tajemniczą substancją. Najpierw 

wkłada kolejno do woreczka ręce i sprawdza, czym jest substancja, która go wypełnia. 

Jeśli dodatkowo do woreczka zostanie włożona muszelka lub bursztyn, jest to już 

konkretna wskazówka, że to piasek pochodzący z nadmorskiej plaży. Gdy dziecko odkryje 

miejsce pochodzenia piasku, sprawdza, jaki smak ma woda. Upewnia się w ten sposób, że 

dobrze postawiło hipotezę o miejscu ukrycia kolejnego lwa. Następnie podaje nazwę 



polskiego morza i zastanawia się, w jakim miejscu w sali można znaleźć Bałtyk. Gdy 

wskaże mapę i odszuka na niej Morze Bałtyckie, rodzic prezentuje, gdzie leżą Frombork i 

Zalew Wiślany. Aby dowiedzieć się, dlaczego poszlaka wskazuje na morze, dziecko ma za 

zadanie pokazać, jak można w tym morzu pływać (zabawa naśladowcza). Rodzic pyta, czy 

nad Morzem Bałtyckim znajduje się jakiś zalew.                                                                   

Dowód nr 3 – kwiatowy zapach. Rodzic prosi dziecko, żeby zamknęło oczy. W tym czasie 

rozpyla aerozol lub perfumy o kwiatowym zapachu. Dziecko rozpoznaje i nazywa zapach. 

Zastanawia się, gdzie w domu można znaleźć kwiaty (najpewniej na parapecie) i tam 

zmierzają. Na parapecie napotkają ułożone wcześniej przez rodzica ślady lwich łap, za 

którymi powinni podążać. Na końcu odnajduje kopertę, w której są ukryte dwie kartki. Na 

pierwszej znajduje się fotografia przedstawiająca lewkonie, a na drugiej rebus (ilustracja 

lwa + ilustracja koni). Rodzic wyjaśnia, że aby poznać nazwę tych kwiatów, należy 

rozwiązać rebus. Po rozwiązaniu tej zagadki gratuluje odnalezienia trzeciego lwa.                    

Środki dydaktyczne: kuchenne naczynia zwilżone wodą, pudło, słona woda w szklance, 

łyżeczki, piasek i muszelki w nieprzeźroczystym woreczku, mapa, kwiatowe perfumy, 

kartoniki z odciskami lwich łap, dwie koperty, zdjęcie lewkonii, kartka z rebusem ��  

 

6. Jakimi zmysłami poznajemy świat? – zabawa dydaktyczna, uzupełnianie karty pracy. 

Nauczyciel gratuluje dzieciom postawy godnej prawdziwych detektywów. Prosi je, żeby 

na zakończenie powtórzyły, w jakich wyrazach ukrył się lew. Prosi też, żeby spróbowały 

przypomnieć sobie, jak odkrywały kolejne tropy w śledztwie. Co wykorzystywały do 

badania poszczególnych dowodów (smak wody – zmysł smaku, piasek – zmysł dotyku, 

naczynia – zmysł słuchu i wzroku, kwiaty – zmysł węchu). Następnie dzieci otwierają 

karty pracy i ustalają, jakie zmysły są przedstawione na symbolach, i łączą je z ilustracjami 

przedmiotów, które oddziałują na dane zmysły. Środki dydaktyczne: KP4 s. 8, ołówek ��  

 

7. Lew ostrzy zęby – zabawa logopedyczna.                                                                             

Dziecko zamienia się w groźnego lwa. Za pomocą języka stara się dotknąć każdego zęba z 

osobna, żeby sprawdzić, czy są one wystarczająco ostre, żeby móc zjeść pyszny 

podwieczorek. �� 

 


