
KRĄG TEMATYCZNY: Wielkie talenty, ciekawe zawody 

                                                         Scenariusz zajęć 

                                   Poniedziałek 11.05.2020 

                        Temat 165: Każdy z nas ma talent 

      

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:  

• współdziała z rówieśnikami                                                                                                                                               

• zna i nazywa figury geometryczne                                                                                                                                 

• aktywnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową                                                                          

• odkrywa wartość rozwijania swoich talentów                                                                                                         

• cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi koleżanki lub kolegi                                                                  

• wypowiada się na określony temat                                                                                                                                 

• chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych                                                                                                               

• wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia                                                                 

• wykonuje własne eksperymenty językowe                                                                                                           

• współdziała z rówieśnikami                                                                                                                                   

• bezpiecznie bawi się na placu zabaw   

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: 

Zabawy w kole, np. „Malarz”P.P.III.5      

Jedno dziecko siedzi w środku koła i stuka w podłogę, reszta dzieci pyta ,,Kto tam? ,,Malarz”, 

,,Czego szukasz?”, ,,Farby”, ,,A w jakim kolorze” ,,Czerwonym”, ,,A kto ma Ci ją dać?  i 

wtedy dziecko wybiera dziecko które ma coś w tym kolorze. 

„Kto zmienił miejsce?P.P.III.5               

Jedno dziecko w środku zasłania oczy. 2 osoby nauczyciel wymienia miejscami, dziecko 

odgaduje, kto zmienił miejsce. 

 



Tangram – zabawa edukacyjna z pomocą dydaktyczną z „Wyprawki”.P.P.IV.12                                      

 Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczyciel pokazuje im papierowy kwadrat i pyta, co to za 

figura. Następnie wyjaśnia, co to jest tangram (kwadrat podzielony na kilka części, każdą 

z nich nazywamy tan – kamyk). Może również uzupełnić wiedzę dzieci, dodając, że zabawa 

tangramem pochodzi z Chin, gdzie jest znana od 4000 lat, w Polsce – od 200 lat.                     

Nauczyciel demonstruje, w jaki sposób otrzymujemy tangram.  Dzieci przygotowują figury 

z „Wyprawki” i nazywają je (równoległobok – należy wyjaśnić, że to figura geometryczna, 

której boki leżące naprzeciwko siebie są równe), określają ich wielkość. Tworzą zbiory figur 

na podstawie dwóch cech: kształtu i wielkości, przeliczają figury, tworzą kompozycje i je 

nazywają. Następnie chowają tangram do podpisanych kopert.  

Środki dydaktyczne: W „Tangram”, koperty z imionami dzieci 

Gimnastyka z zegarem – zestaw ćwiczeń porannych.P.P.I.8 

Marsz wielkoludów – dzieci maszerują po obrzeżach koła w rytmie wystukiwanym na 

tamburynie, mocno i głośno uderzając stopami o podłogę, udając „wielkoludy”. Na hasło: 

Obrót zmieniają kierunek marszu.  

Zegar – dzieci siedzą naprzeciw siebie w siadzie skrzyżnym i wykonują kolejno: – skłony 

głowy w bok (w prawo, w lewo), mówiąc jednocześnie „cyk-cyk” (zegar działa); – skłony 

głowy w przód i w tył, którym towarzyszą słowa „bim-bam” (zegar wybija godziny); – 

krążenie głową, kilka razy w prawą stronę, następnie w lewą ze słowami „drrrr” (budzik 

dzwoni). 

Talent? Co to takiego? – rozmowa przy ilustracjach. P.P.III.1                       

Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające 

utalentowanych ludzi: baletnicę, człowieka grającego na instrumencie, śpiewającego, 

grającego w szachy, malarza malującego obraz. Następnie zadaje pytania: Kim są 

przedstawieni na ilustracjach ludzie? Co ich łączy? Co mają wspólnego?. Jeśli dzieci mają 

problem ze sformułowaniem odpowiedzi, nauczyciel naprowadza je. Kiedy dzieci udzielą 

właściwej odpowiedzi (łączy ich talent, pasja do wykonywanej czynności), nauczyciel pyta: 

Co to jest talent? Czy każdy z nas ma talent? Czy talent to coś ważnego? Po co ludziom 

talenty? Czy talent można wykorzystać w pracy? Następuje burza mózgów i swobodne 

wypowiedzi dzieci.  

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające utalentowanych ludzi 

Wędrujący worek – zabawa dydaktyczna.P.P.II.8                                                                                          

Dzieci siedzą w kole. W tle słychać muzykę. Dzieci podają sobie worek wypełniony 

przedmiotami kojarzącymi się z jakimś talentem. Gdy muzyka cichnie, dziecko, u którego 

zatrzymał się worek, losuje jakiś przedmiot i próbuje zgadnąć, o jaki talent chodzi:                     

nuty – muzyk; igła z nitką – krawcowa; pędzel i farby – malarz.  

Środki dydaktyczne: CD Utwory nr 22 „Uwertura”, worek z przedmiotami, np. narysowane na 

kartce nuty, pędzel i farby lub paleta malarska, igła z nitką, klocki lego, dinozaur, książka 

o zwierzętach, piłka nożna, paletka do ping-ponga, buty baletnicy 

 



Czy każdy z nas ma talent? – swobodne wypowiedzi dzieci. P.P.IV.5 

Dzieci siedzą w kole i wypowiadają się na temat talentów koleżanek i kolegów, np. Kasia 

ładnie rysuje; Julka jeździ konno; Tomek buduje ładne budowle z klocków. Nauczyciel 

zwraca uwagę, by żadne z dzieci nie zostało pominięte, i podkreśla, że każdy ma jakiś talent, 

który można wykorzystać w dorosłym życiu – jako pasję, hobby lub pracę. 

 

Kto potrafi tak jak ja – zabawa z elementem równowagi. P.P.I.5 

Dzieci próbują utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych 

przez nauczyciela: – rysowanie na podłodze kółek palcami stóp, – stanie na jednej nodze jak 

bocian, – podnoszenie kolana i przekładanie pod nim woreczka, – stanie na jednej nodze 

i próby klaśnięcia nad głową, – chodzenie z woreczkiem na głowie, – chodzenie 

z woreczkiem na stopie, – obracanie się dookoła i stanie na jednej nodze, – stanie na jednej 

nodze i klaskanie nad głową, – chodzenie z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył.  

Środki dydaktyczne: woreczki 

Co robią dzieci? – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.III.1 

Dzieci opowiadają, co robią ich rówieśnicy przedstawieni na obrazkach na karcie pracy, 

łącząc je z efektami ich wysiłku. Łączą obrazki, które się rymują. Zadanie dodatkowe zachęca 

do zaznaczenia obrazków, które kojarzą się z zawodem lub talentem i do podzielenia się 

swoimi pomysłami.  

Środki dydaktyczne: KP4 s. 20, kredki 

Poeta, to brzmi dumnie! – zabawa słowna, wspólne układanie rymowanki.P.P.IV.6                       

Nauczyciel podaje zdanie rozpoczynające, dzieci próbują stworzyć rymy, tak by powstał 

krótki wierszyk, np.:  

                                               Poeta, to brzmi dumnie! 

W naszej grupie dużo nas,                                                                                                               

każdy jakiś talent ma!                                                                                                                           

Jaś na klocki znajdzie… czas,                                                                                                              

Zosia na pianinie… gra.                                                                                                                               

Marek szybko klocki… składa,                                                                                                              

Tomek bajki… opowiada.                                                                                                                        

Julka na koniu… galopuje,                                                                                                                     

A Ewa ładnie farbami… maluje.  

                                                         Iwona Pietrucha 

Z pomocą nauczyciela dzieci próbują układać rymowanki na dowolny temat. 

Mam talent – zabawa kreatywna. P.P.III.5 

Chętne dzieci demonstrują swoje „talenty” – śpiewają ulubione piosenki, tańczą, wykonują 

ćwiczenia gimnastyczne, recytują wiersze.  



Środki dydaktyczne: w zależności od potrzeb: mikrofony wykonane np. z klocków, CD z muzyką, 

przybory gimnastyczne,  

Król ciszy – zabawa wyciszająca.P.P.I.5                                                                                                    

Dzieci siedzą w kręgu, starają się zachować ciszę. Nauczyciel zaczyna zabawę i wybiera 

dziecko, które siedzi najpiękniej wyprostowane, nie kręci się i nie rozmawia. Przekazuje mu 

koronę „króla ciszy”.  Teraz „król ciszy” wybiera następne dziecko i oddaje mu koronę. 

Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci otrzymają koronę.  

Zabawy na placu przedszkolnym P.P.IV.5 

Zabawy z wykorzystaniem przedszkolnych urządzeń terenowych. Dzieci bawią się 

swobodnie, nauczyciel przypomina o zasadach bezpieczeństwa 


