
       KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                                  Scenariusz zajęć 

                                                                    Wtorek 28.04.2020 

                                          Temat 157.: Klub Talentów    

      

Cel główny:    

Uzmysłowić dzieciom, że są dziedziny, w których są dobre i bardzo dobre. Nie ma dziecka, 

które nie miałoby jakiś zdolności. Talenty i zdolności mogą być różnorodne – warto szukać, 

aby odkryć swój talent. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• opowiada o swoich mocnych stronach, prezentuje swoje uzdolnienia na forum grupy 

• wie, że istnieją różne rodzaje talentów i każdy człowiek ma inne uzdolnienia 

• podejmuje działania, aby odszukać swój talent  

• rozumie konieczność bycia wytrwałym w poszukiwaniu i rozwijaniu swoich talentów  

• podejmuje próby odczytywania zakodowanych informacji 

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

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

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

 

Przebieg zajęć:  

 „Ruch to zdrowie”– wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych z plastikową 

butelką.P.P.I.5 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła do rytmu granego przez Rodzica na dowolnym 

instrumencie. dziecko ma plastikową butelkę. Dziecko uderzają w butelkę jedna dłonią. 

Zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenia: – stojąc w rozkroku, przekłada butelkę między nogami; 

– unoszą butelkę do góry, ręce wyprostowane, kołyszą się na boki; – leżą przodem (na 

brzuchu), nogi wyprostowane, butelkę trzymają oburącz, podnosi głowę i ręce (nadal 

trzymając butelkę); – leży tyłem (na plecach), nogi zgięte w kolanach, między nimi butelka, 

robi skłon głową i podciąga kolana, dotykając butelką do głowy; – podskakuje obunóż z 

butelką między kolanami; – przeskakuje przez butelkę w przód i w tył; – wyciszenie – 

dziecko kładzie się na butelce (butelka znajduje się pod ich plecami) i turla się wolno w przód 

i w tył. 



„Czas na oddech” – ćwiczenie oddechowe.P.P.I.5 

Dziecko w siadzie skrzyżnym uczy się wydłużania fazy wydechu. Na hasło: Wdech – unosi 

ręce, nabiera powietrze nosem i przez chwilę wstrzymują oddech. Na hasło: Powoli, jak 

najdłużej wydychamy powietrze – dziecko opuszczając ręce, najwolniej, jak potrafi, wydycha 

powietrze ustami. 

Taniec dla dzieci Gumi miś 

https://youtu.be/oGJg1RSOof4 

 

 

Co potrafię, w czym jestem dobry/dobra? – rozmowa kierowana.P.P.III.1;III.7 

Dziecko opowiada o tym, co lubi robić, co sprawia mu przyjemność. Następnie wymienia 

czynności, w których jest dobry, których wykonanie przynosi mu satysfakcję. Do tej 

rozmowy można wykorzystać fotografie dzieci, które wykonują swoje hobby, np. występują 

w przedstawieniach, grają w piłkę, ćwiczą, jeżdżą na rowerze.  

Środki dydaktyczne: fotografie dzieci uprawiających różne hobby 

 Jaki to talent? – zabawy z odczytywaniem symboli.P.P.IV.9; III.5 

Rodzic prezentuje ilustracje z symbolami przedstawiającymi czynności: śpiew, taniec, grę na 

instrumencie, malowanie, rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych, układanie 

opowiadań, uprawianie sportu, majsterkowanie, gotowanie. Dziecko odczytuje z ilustracji, o 

jakie talenty chodzi. Zastanawia się, czy tylko takie talenty mogą mieć ludzie. Może 

spróbować samodzielnie wymienić inne rodzaje talentów, np. zdolności przywódcze, talent do 

nauki języków.  

Pomoce: symboliczne przedstawienia różnych talentów  

https://youtu.be/oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/embed/oGJg1RSOof4?feature=oembed


Talent muzyczny – zabawy muzyczno-rytmiczne.P.P.IV.7  

Dziecko dobiera się w pary z rodzicem lub rodzeństwem. Jedna osoba wykonuje zadanie, a 

druga sprawdza poprawność jego wykonania. Rodzic – wystukuje proste, krótkie rytmy z 

wykorzystaniem sylab rytmicznych „ta” oraz „ti” (można zagrać rytmy na sprzętach 

domowego użytku np. miseczka). Najpierw pierwsza osoba w parze powtarza rytm, a 

następnie drugie. Z każdym kolejnym zadaniem poziom trudności wzrasta.  

Talent wokalny – zabawy ze śpiewem.P.P.IV.7 

Rodzic intonuje prostą śpiewankę w zakresie pentatoniki solmizacją (np. do – re – mi – so – 

la, la – so – mi – re – do, do – mi – do – la).  Jak w poprzedniej zabawie, powtarzamy zagadkę 

melodyczną w parach i sprawdzamy nawzajem poprawność jej wykonania. 

Talent taneczny – swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce. P.P.IV.7 

Rodzic odtwarza kilka utworów muzycznych (utwory muzyczne z repertuaru dziecięcego). 

Dziecko ma za zadanie oddać ruchem nastrój utworu. Dziecko może poruszać się do muzyki 

tak, jak ma ochotę. Na zakończenie dziecko ocenia, jak się czuło, kiedy poruszało się do 

muzyki, czy sprawiało mu to przyjemność, czy było to łatwe czy trudne. 

Talent plastyczny – swobodna ekspresja plastyczna przy muzyce.P.P.IV.8 

Dziecko siada przy stoliku. Rodzic odtwarza nagranie utworu, np. „W grocie króla gór”. 

Dziecko za pomocą kredek pastelowych na kartkach formatu A4 próbuje zilustrować to, co 

słyszą. Jeżeli utwór jest zbyt krótki, można odtwarzać go kilkakrotnie.  

W Grocie Króla Gór 

https://youtu.be/mPdPeqG7bd0 

 

 

https://youtu.be/mPdPeqG7bd0
https://www.youtube.com/embed/mPdPeqG7bd0?feature=oembed


Talent do zadań matematycznych i logicznych – rozwiązywanie łamigłówek .P.P. IV.15 

Rodzic zadaje dziecku kilka zagadek logicznych i matematycznych, do których rozwiązania 

dziecko powinno wykorzystać dostępne rekwizyty. Uwaga! Przy trzeciej zagadce rodzic 

pokazuje dziecku dwa autobusy - jeden z widocznymi drzwiami, drugi od strony bez drzwi. 

Dziecko stara się udzielić poprawnych odpowiedzi. 

 Zagadka 1. Szły drogą pieski, jeden był czerwony, drugi był niebieski, trzeciego nie było. Ile 

piesków szło drogą? (dwa, przecież trzeciego nie było)  

Zagadka 2. Ania i Kasia mają w swoich torbach po tyle samo cukierków, chociaż one same 

nie wiedzą, ile ich dokładnie mają. Ania zjadła ze swojej torby dwa cukierki. Co musi zrobić 

Kasia, żeby mieć w torbie tyle samo cukierków, ile ma Ania? (wyjąć z torebki dwa cukierki) 

 Zagadka 3. Stoisz na przystanku i widzisz dwa autobusy. Który z nich przyjedzie na twój 

przystanek? (ten, którego drzwi widać; ten drugi pojedzie na przystanek znajdujący się po 

przeciwnej strony ulicy, ponieważ ma drzwi z drugiej strony) 

Pomoce: sylwety piesków, flamastry, dwie torby z nieznaną liczbą cukierków, sylwety autobusów.  

Talent sportowy – zabawy gimnastyczne.P.P.I.8  

Dziecko wykonuje ćwiczenia zaprezentowane przez rodzica (np. przewrót w przód, mostek z 

pozycji leżącej z asekuracją, przeskok przez przeszkodę).  

Środki dydaktyczne: materac, poduchy 

Talent kulinarny – zabawa rozwijająca zmysł smaku i powonienia.P.P.IV.13 

Rodzic przygotowuje w pudełeczkach różne produkty: pieczywo, owoce, warzywa, 

przyprawy. Dziecko może spróbować rozpoznać je za pomocą smaku i zapachu, ale z 

zawiązanymi oczami.  

Pomoce: różne produkty spożywcze i przyprawy w nieprzeźroczystych pojemnikach 

Talent literacki – układanie opowiadania na podstawie ilustracji.P.P.IV.5 

Rodzic prezentuje dowolną ilustrację przedstawiającą dziecko w czasie zabawy. Dziecko 

ogląda ilustrację. Po obejrzeniu ilustracji rodzic rozpoczyna opowiadanie, np.: Pewnego 

słonecznego dnia Adaś zabrał ze sobą piłkę i poszedł na boisko. Dziecko opowiada kolejny 

etap tej historyjki. Ustalamy z dzieckiem czas na opowiadanie. Rodzic może nagrywać 

opowieść, lub ją spisać i później w całości przeczytać dziecku. 

Talent aktorski – ekspresja teatralna.P.P.IV.2 

Dziecko ma za zadanie wypowiedzieć zdanie Dziś jest piękna pogoda, wyrażając za jego 

pomocą różne emocje, np. złość, radość, obrzydzenie, smutek. 

Mam talent! – rozmowa podsumowująca zajęcia.P.P.IV.2 

Dziecko stara się podzielić swoimi wrażeniami i odczuciami związanymi z zadaniami 

wykonywanymi w ciągu całego dnia. Określa, które zadania przypadły mu do gustu, a które 

były trudne. Można zapytać dziecko, czy rozwiązywanie trudnych ich zdaniem zadań 

przyniosło mu satysfakcję. Rodzic powinien zwrócić uwagę na to, że talent się ma, ale 

najpierw należy go odkryć, a później rozwijać, a to wymaga wielu ćwiczeń i wytrwałości. 



   

Zabawy dowolne 

                                 DomowyPrzedszkolak.pl  http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

Serwis zawierający gry dla dzieci, darmowe zabawy edukacyjne dla przedszkolaków                         

i uczniów, kolorowanki do druku, labirynty, szlaczki, teksty piosenek, zagadki, maski, laurki 

oraz inne materiały, które pomogą zorganizować zajęcia w przedszkolu, szkole czy domu. 

 

                                Sieciaki.pl   http://www.sieciaki.pl/ 

 Witryna stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie dzieci poznają wirtualne 

postacie-Sieciaki, które przez zabawę uczą je bezpiecznie korzystać z Internetu. 

 

                                Pisupisu.pl   http://pisupisu.pl/ 

Serwis zawierający gry edukacyjne z podziałem na dzieci najmłodsze, starsze i całkiem duże, 

a zachęcające do nauki poprzez zabawę. Dla najmłodszych przygotowano: naukę pisania na 

klawiaturze, słowne zabawy, naukę literek oraz trening umysłu. 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://pisupisu.pl/

