
Krąg tematyczny: Małe odkrycia. 

Scenariusz zajęć: Dziś odkryję, ile waży miś, co jest lżejsze, a co cięższe. 

Data: 22.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów, w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów między innymi: „ciężki”,  

„lekki”, „miękki”, „szorstki”, „gładki” 

– rozwijanie wyobraźni dotykowej 

– rozwijanie mowy i myślenia 

– rozwijanie motoryki dużej 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą paluszkową z mamą/tatą...”Powitanie”. IV.1; III.5 

Powitanie 

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają. (dziecko w parze z rodzicem, stoją na przeciw siebie i podają sobie prawe 

dłonie na powitanie) 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają. (dziecko styka się kciukami z osobą z pary) 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają. (dziecko styka się wszystkimi palcami rąk z palcami osoby z pary)  

 
Krzysztof Sąsiadek Źródło: K. Sąsiadek, „Powitanie” [w:] „Zabawy paluszkowe”, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 9 

 

2. „Ja i Ty” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki 

Sherborne.  III.8; III.5; I.5, I.8 

Dziecko dobiera się w parę z jednym z rodziców - wykonują polecenia (należy pamiętać o 

przerwach i ćwiczeniach oddechowych pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi). 

– „Przepychanki” – dziecko z rodzicem siedzą na dywanie, opierają się plecami i na polecenie 

próbują się wzajemnie przesunąć (przepchnąć) odpychając się nogami i rękoma od podłoża, 

zadanie powtarzamy dwa razy. 

– „Odklejanie” – dziecko leży na plecach, starając się ściśle przylegać do podłoża, zadaniem 

rodzica z pary jest odklejenie najpierw rąk a następnie nóg leżącego dziecka, które stara się z 

całej siły uniemożliwić podniesie części ciała, potem następuje zamiana ról, zadanie powtarzamy 

dwa razy. 

– „Piłowanie drewna” – dziecko w parze z rodzicem - siadają w rozkroku naprzeciwko siebie, 

łapiąc się za ręce, na przemian kładą się na plechach na podłodze, nie puszczając swoich rąk. Po 

wykonaniu ostatniego zadania rodzic prosi, aby dziecko wypowiedziało się, czy podczas ćwiczeń 

odczuło zmęczenie, czy ćwiczenia wymagały użycia siły mięśni. 

 
Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik Źródło: M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwija jącego Weroniki Sherborne”, 

Wydawnictwo Harmonia, Poznań 2011, s. 51, 53, 59 
 

3. Rozpoczęcie zajęć głównych: „Czarodziejski balonik” – zabawa badawcza. III.8; IV.5; 



III.4 

Rodzic, trzymając w ręku balon, pyta dziecko, co można zrobić z balonikiem: podrzucać, łapać , 

odbijać, turlać. Następnie, pokazując dziecku piłkę, dopytuje, czy z piłką można wykonać te same 

ćwiczenia. Zaprasza na środek dywanu dziecko, które trzyma balon, rodzic natomiast piłkę. Na 

znak rodzica najpierw dziecko, które trzyma balon, wykonuje wybrane ćwiczenie, następnie 

rodzic z piłką powtarza tę samą czynność. 

Rodzic inspiruje dziecko pytaniami: 

Dlaczego balonik zachowuje się inaczej niż piłka? 

Co upadło szybciej na podłogę? 

Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?. 

Wnioskuje razem z dzieckiem: balon jest lekki, a piłka ciężka. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Środki dydaktyczne: balon, piłka. 

 

4. „Co jest cięższe? Lala czy miś?” – zabawa matematyczna.  IV.13; IV.11 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, w którym leżą balon i piłka oraz wybrane zabawki 

(przedmioty, które wspólnie z dzieckiem będzie ważył). Do tego zadania najlepiej użyć wagi 

szalkowej lub wagi wykonanej samodzielnie z wieszaka ubraniowego i dwóch foliowych toreb. 

Rodzic wprowadza dziecko w tematykę ważenia, przypomina zabawę z piłką i balonem, 

zwracając uwagę, że podczas ćwiczeń dziecko określa ciężar przedmiotów. Jeżeli rodzic ma do 

dyspozycji gotową wagę szalkową, prezentuje ją dziecku i tłumaczy, że dzięki niej sprawdzą, co 

jest lżejsze, a co cięższe. Rodzic pokazuje, jak działa waga na przykładzie piłki i balona. Dziecko 

obserwuje zachowanie wagi, wnioskując, że cięższy przedmiot ściąga szalkę w dół. Następnie 

dziecko wybiera przygotowane na środku dywanu zabawki, których ciężar będzie porównywać.  

Rodzic zadaje pytanie: 

Co jest lekkie, co jest ciężkie?. 

Środki dydaktyczne: waga szalkowa (lub wieszak i 2 foliowe torebki), piłka, balon, wybrane 

zabawki, znacząco różniące się wagą. 

 

5. Zabawa ruchowa z elementami naśladownictwa „Lekki jak piórko, ciężki jak słoń”. IV.11; 

IV.7; I.5 

Dziecko porusza się po dywanie zgodnie z poleceniem rodzica: 

lekko jak piórko – szybko na palcach, 

ciężko jak słoń – powoli, ciężko, głośno tupiąc; 

Rodzic odpowiednio do polecenia przygrywa 2 łyżeczkami. 

Środki dydaktyczne: 2 łyżeczki. 

 

6. Dodatkowo: karty pracy do pobrania w pliku. 


