
Krąg tematyczny: Małe odkrycia. 

Scenariusz zajęć: Gdy na spacer wyruszamy, to najwięcej odkrywamy. 

Data: 23.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku 

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

naśladowczych 

– wzbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą 

– rozwijanie wyobraźni dotykowej 

– rozwijanie mowy i myślenia 

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Utrwalenie zabawy naśladowczej „Kto potrafi tak jak ja?”. III.8; I.5 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, a następnie prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które 

należy powtórzyć. Ważne, aby podczas tego zadania dziecko było skupione na pracy ręki, 

odczuwaniu dotykiem. Rodzic zadaje pytania według stałego schematu: 

Kto potrafi tak jak ja 

– pomachać jedną ręką? 

– pomachać drugą ręką? 

– dotknąć ręką włosów na głowie? 

– zacisnąć dłonie w pięści i rozluźnić? 

– klasnąć w dłonie? 

– zacisnąć dłonie w pięść i rozluźnić? 

– zagrać na brzuchu, jak na bębenku? 

– pogłaskać się po brzuchu? 

– uderzać dłońmi o kolana? 

 

2. Zapoznanie z piosenką „Piosenka na powitanie”. IV.7 

 

Piosenka na powitanie 

Podajmy sobie ręce 

i zróbmy duże koło, 

zabawą i piosenką 

witamy się wesoło. 

Podajmy sobie ręce 

i zróbmy duże koło, 

zabawą i piosenką 

witamy się wesoło. 

Środki dydaktyczne: piosenka do pobrania w pliku. 

 

3. Zajęcia główne: „Wyruszamy na spacer” – spacer edukacyjny. III.5, z.7; z.10; IV.18 

Korzystając z pięknej pogody za oknem rodzic zaprasza dziecko do pobliskiego parku, lasu lub na 

łąkę. Po drodze zachęca do uważnego przyglądania się otaczającej przyrodzie. W dogodnym 

miejscu proponuje dziecku podchodzenie do drzew, dotykanie kory, zwrócenie uwagi na jej 



fakturę, zapach. Dziecko wspólnie z rodzicem zbiera liście, patyczki, szyszki. Podczas spaceru 

rodzic podkreśla rolę zmysłowego odkrywania przyrody, podpowiadając, jak można ją badać 

różnymi zmysłami (należy znaleźć takie elementy przyrody, które dziecko będzie mogło dotknąć, 

powąchać – trawa, świeżo wykopana ziemia, liście, igliwie). 

Środki dydaktyczne: woreczki na materiał przyrodniczy, tj. liście, patyczki, szyszki itp.  

 

4. „Kącik odkrywców” – zabawa edukacyjna. IV.12, IV.18 

Po powrocie ze spaceru dziecko we wskazanym miejscu (stolik) odkłada przyniesione       z lasu 

„skarby”. Rodzic zachęca do zrobienia porządków i układania ich według rodzaju: osobno liście, 

gałązki iglaste, kamienie, żołędzie itp. Aby ułatwić segregowanie, można na stoliku ułożyć 

tekturowe tacki. 

Środki dydaktyczne: materiał przyrodniczy zebrany podczas spaceru,tekturowe tacki.  

 

5. Zabawa ruchowo – słuchowa „Dmucha wiatr, szumią drzewa”.  IV.1, IV.7 

Na sygnał rodzica dziecko imituje dźwięki wiatru (zgniatając gazety, pocierając woreczkami, 

plastikowymi reklamówkami) zgodnie z poleceniem: Silny wiatr! lub Lekki wietrzyk!  

Środki dydaktyczne: woreczki foliowe, plastikowe reklamówki, gazety... 

 

6. Praca plastyczna – wyklejanie obrazka materiałami znalezionymi przez dziecko w 

lesie/parku. 

Środki dydaktyczne: obrazek do pobrania w pliku, materiały zebrane z lasu/parku.  

 

 

 


