
KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                             Scenariusz zajęć 

                                                        Czwartek 23.04.2020 

                      Temat 154.: Przeprowadzamy doświadczenia 

 

Cel główny:    

Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji    

i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

•  tańczy przy muzyce  

• odwzorowuje szlaczki według wzoru   

• segreguje produkty ze względu na ich stan  

• bierze udział w zabawie ruchowej  

• szacuje długość przedmiotów   

• prawidłowo wypełnia kartę pracy  

• przelicza do 10  

• bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych  

• wykonuje eksperymenty językowe  

• wykonuje doświadczenia w kąciku badawczym 

• rysuje na określony temat  

• wykorzystuje lupę w zabawie  

• biega między pachołkami  

• umie pogodzić się z porażką 

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń 

 

 

 

 

 



Przebieg zajęć: 

Ćwiczenia oddechowe:P.P.IV.2 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym trzyma przed sobą wstążkę, na którą będzie dmuchać 

z różną siłą wydechu. Dziecko stara się, aby wstążka jak najmocniej się poruszały. Po 

zabawie ze wstążkami wykonuje spokojne wdechy i wydechy. 

„Slalom” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.P.P.I.8 

Rodzic rozsuwa krzesełka na odległość około 0,60 m od siebie. Dziecko maszeruje we 

wspięciu na palcach między krzesełkami z rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Omijając 

kolejne krzesełka, siadają na moment na każdym z nich. 

Na początek proponuję "Rytmiczną rozgrzewkę" https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

 

 

Kolorowe sznurki – ćwiczenie małej motoryki, odwzorowywanie szlaczków.P.P.IV.8 

Dziecko otrzymuje plansze (kartki) z narysowanym wzorem. Za pomocą sznurka 

odwzorowuje szlaczek. Może to robić bezpośrednio na planszy albo próbować swoich sił na 

stoliku lub czystej kartce i tylko na planszę spoglądać.  

Pomoce: kawałki sznurków, plansze ze szlaczkami  

Przelać albo przesypać – zabawa badacza, segregowanie produktów na sypkie 

i płynne.P.P.IV.12  

Dziecko siada przy stoliku w kąciku badawczym, na którym wcześniej przygotowaliśmy 

butelkę z wodą i pojemnik z solą.  Dziecko napełnia wodą inną butelkę,  po wykonanej 

czynności pytamy co zrobiło, dążąc do uzyskania określenia „przelać”. Następnie przekłada 

sól do innego naczynia, wypowiada się o wykonanej czynności dążymy do  określają– 

„przesypywanie”. Następnie rodzic pokazuje obrazki różnych artykułów, a dzieci określają, 

czy się je przelewa czy przesypuje. Dziecko sprawdza swoje przypuszczenia. W tym celu 

mogą przelać sok, mleko, a przesypać piasek, ryż, kaszę cukier dowolne ziarna. 

Po przeprowadzeniu doświadczeń rodzic wprowadza termin „płyny” jako nazwa 

uogólniająca na wszystko, co przelewamy, oraz „materiały sypkie”, czyli te, które 

przesypujemy.  

Pomoce: butelka z wodą, pusta butelka, pojemnik z solą, pusty pojemnik, ilustracje produktów do 

przesypywania i do przelewania  

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/embed/Zg7pCZOtMXo?feature=oembed


Kolorowe piłki – zabawa rzutna.P.P.I.5                                                                                                  

Dziecko siedzi z rodzicami bądź rodzeństwem na dywanie i rzucają do siebie piłkę. Osoba 

rzucająca wymienia kolor i imię osoby która ma złapać piłkę. Nie łapiemy piłki z 

wypowiedzianym kolorem czarny. Osoba która jednak złapie daje fanta którego na 

zakończenie zabawy będzie wykupować przez wykonanie jakiegoś zadania.  

Wiosenny rock and roll – nauka piosenki i zabawa ruchowa przy piosence.P.IV.7 

Tekst i melodia załącznik zajęcia muzyczne z dnia 22.04.2020  

Co jest dłuższe? – zabawa matematyczna, szacowanie długości przedmiotów.P.P.IV.13 

Dziecko siedzi na dywanie, przed nim leżą rozłożone różne przedmioty: sznurówka, kredka, 

szalik, wstążka, długopis, klocek, linijka, pasek, kartka, tubka z pastą do zębów itp. dziecko 

wybiera dwa spośród przedmiotów i określa „na oko”, który z nich jest dłuższy. Następnie 

sprawdza, czy miało rację, przykładając przedmioty do siebie. Rodzic zwraca uwagę na to, 

aby przedmioty właściwie się stykały 

Pomoce: sznurówka, kredka, szalik, wstążka, długopis, linijka, klocek, pasek, kartka, tubka z pastą 

do zębów, itp.  

Już to wiem – zabawa edukacyjna z kartą pracy, utrwalenie wiadomości.P.P.I.7 

 Dziecko zaznacza na karcie pracy artykuły do przelewania i do przesypywania oraz rysuje 

przedmioty dłuższe i krótsze.  

Środki dydaktyczne: Karta pracy 4 s. 12, kredki 

Owady – zabawa bieżna.P.P.I.5 

Rodzic gra na np. drewnianych łyżkach melodię do biegu, dziecko jest „pszczółką” i biega po 

sali. Na mocne uderzenie i hasło: Bąk – przykuca i pochyla głowę do klatki piersiowej. 

Policz, ile jest – zabawa matematyczna, doskonalenie przeliczania do 10.P.P.IV.15 

Dziecko siedzi na brzegu dywanu, rodzic układa we wskazanym miejscu kapcie, buty min 8 

par. Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło 5 kapci w pierwszym rzędzie (dla ułatwienia można 

ponumerować rzędy), 7 kapci w rzędzie drugim, a w trzecim– 4 kapcie. Dziecko przelicza 

elementy w rzędach. Następnie rodzic pyta, ile kapci trzeba dołożyć do pierwszego rzędu, 

żeby było 10, ile do następnego i do kolejnego. Następnie dziecko przelicza na palcach 

i podaje kolejno odpowiedzi: Ile trzeba dołożyć do 6, żeby było 10? Ile trzeba dołożyć do 2, 

żeby było 10? Ile trzeba dołożyć do 7, żeby było 10?. Zabawa trwa tak długo, aż skończą się  

przykłady. Na koniec dziecko przelicza mrówki na karcie pracy i dorysowują tak, by 

w każdym rzędzie było ich 10. Wykazuje się znajomością owadów oraz rozróżnia zwierzęta 

i rośliny. Dokonują też samooceny.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 13, kredki 

 

 

 

 



A TERAZ ZATAŃCZMY  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23cantecepentrucopii 

 

 

 Rymowanki – eksperymenty językowe.P.P.IV.6 

Rodzic podaje przykłady rymów: koleżanka – szklanka, barek – kanarek, kot – płot. Dziecko 

wymyśla pary wyrazów, które się rymują. Mogą tworzyć przy tym eksperymenty językowe 

i wymyślać wyrazy, które nic nie znaczą.   

Mali odkrywcy – zabawy badawcze z wykorzystaniem lup lub szkła 

powiększającego.P.P.IV.11 

Dzieci wyszukują ciekawostki w ogrodzie, parku, lesie i dzielą się swoimi obserwacjami. 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.   

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/ 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23cantecepentrucopii
http://www.dziecionline.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/
http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/embed/HwoXD_RVETg?feature=oembed

