
Scenariusz zajęć –środa, 29 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat: w laboratorium dźwięku 

 

1. 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. 

2. Do czego służy ucho? 

  

Do tego eksperymentu konieczne jest przygotowanie ilustracji przedstawiające wnętrze 

ucha. Trzeba wyjaśnić dziecku do czego ucho służy i jak jest zbudowane. Po sformułowaniu 

tezy, że uszy służą do słuchania, badamy, czy na pewno tylko do tego. W tym celu 

obracacie się kilka razy wokół własnej osi, a następnie siadacie na ziemi – chociaż już się 

nie kręcicie, to nadal odczuwacie zawroty głowy. Dlaczego? Ponieważ w kanalikach ucha 

znajduje się płyn, który się rusza, gdy zaczynacie się kręcić. Kiedy usiedliście na podłodze, 

płyn jeszcze przez kilka minut się poruszał. Dlatego mózg miał wrażenie, że nadal się 

kręcicie. Stąd wniosek, że ucho służy do słuchania, ale jest także narządem równowagi.  

 

3. Muzyczny kubek 

  

Na dnie plastikowego kubka należy zrobić dziurkę przy pomocy gwoździa lub grubej igły, 

następnie przeciągnąć sznurek, a na jego końcu zamocować spinacz w taki sposób, aby był 



na zewnątrz. Później przesuń wilgotną gąbkę wzdłuż sznurka – kubek powinien grać. 

Zastanówcie się, jakie zwierzę w nim zamieszkało? Może kogut, który zawzięcie pieje?  

 

4. Szklana orkiestra 

  

Do ośmiu takiej samej wielkości szklanek wlejcie wodę, dbając o to, by jej poziom nie był 

taki sam. Później uderzacie w nie lekko ołówkiem i sprawdzacie, że każda szklanka wydaje 

inny dźwięk. Następnie ustawiacie szklanki w rzędzie, zaczynając od tej, w której jest 

najwięcej wody, a kończąc na tej, w której wody jest najmniej i na odwrót. Porównujecie 

dźwięki. 

 

5. Gumowe ucho 

  

Jesteście ciekawi, co się dzieje w pokoju obok? Przyłóżcie szklankę do ściany i 

nasłuchujcie – każdy, kto znajduje się za murem, mówiąc lub śpiewając, wytwarza fale 

dźwiękowe niewyczuwalne w normalnych warunkach. Przykładając szklankę do ściany, 

słyszymy dźwięki wytwarzane przez drgania. 

 

6. Czy dźwięk można zobaczyć? 

  

Na plastikowym pudełku, za pomocą gumki recepturki, zamocujcie folię i wysypcie na nią 

pieprz, gruboziarnistą sól lub bazylię. Następnie weźcie garnek, unieście go wylotem w 

stronę pudełka i uderzcie mocno łyżką. Powietrze przenosi fale dźwiękowe, ziarenka 

poruszają się. Eksperyment pokaże, że można „zobaczyć” powietrze. Na tej samej zasadzie 

działa radio – powietrze przenosi fale dźwiękowe i dlatego możemy słuchać muzyki. 

 


