
Krąg tematyczny: Małe odkrycia. 

Scenariusz zajęć: Budujemy ścieżkę sensoryczną. 

Data: 24.04.2020r. 

 
 

 

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 orientacyjno – porządkowej „Magiczny klej” – I.5; III.5 

Dziecko ustawia się na dywanie. Rodzic opowiada, co przyniósł: Dziś mam ze sobą magiczny 

klej, który skleja różne części ciała. Następnie rodzic włącza muzykę                  i proponuje 

dziecku bieganie na palcach, potem na piętach, na zgiętych kolanach, na prostych kolanach. 

Kiedy rodzic przerywa muzykę, dziecko ma za zadanie dobrać się      w parę z siostrą/bratem/tatą 

i „skleić ze sobą” wskazane przez rodzica części ciała.    Każde zadanie rodzic poprzedza 

zdaniem: 

Magiczny klej skleja wasze… 

ręce, 

łokcie, 

kolana, 

nosy, 

czoła, 

plecy... 

Środki dydaktyczne: Utwór do pobrania w pliku. 

 

2. „Wesoły pociąg” – zabawa ruchowa.  III.8; IV.14 

Dziecko ustawia się za rodzicem (można dołączyć do zabawy resztę rodziny) jedno za drugim. 

Poruszają się marszem, na hasło rodzica łapią się za wymienione części ciała, nie przerywając 

marszu. Zabawę powtarzamy, wybierając dziecko jako przewodnika. 

 

3. Zajęcia główne: „Ciepło – zimno” – zabawa badawcza. IV.13; II.8; IV.18 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan. Na początku prezentuje suszarkę do włosów, pytając, do 

czego służy to urządzenie i jak działa. Następnie prosi dziecko o wyciągnięcie dłoni przed siebie i 

dmucha suszarką – ciepłym powietrzem, a następnie zimnym. Pyta dziecko, co czuło, gdy 

dmuchało na nie powietrze z suszarki. Tłumaczy, że: na skórze znajdują się tysiące receptorów, 

nie widzimy ich, ale to dzięki nim czujemy, czy to, czego dotykamy, jest miękkie, ostre, zimne 

czy ciepłe. Następnie odkłada suszarkę i stawia na środku stołu dwie miski. Do jednej nalewa 

zimną wodę i dodaje lód (jedną kostkę można dać dziecku, aby odczuło, czy jest zimne, czy 

ciepłe), do drugiej miski – bardzo ciepłą wodę. Prosi dziecko o podejście do misek. Zachęca je, 

aby włożyło jedną rękę do zimnej, a drugą do ciepłej wody, pyta o wrażenia. 

Środki dydaktyczne: suszarka do włosów, dwie miski, woda z lodem, bardzo ciepła woda.  



 

4. Zapoznanie z piosenką „Baloniki”. 

„Baloniki” 

1.  Cztery malutkie, małe balony, 

sklepowe okna zdobiły, 

tak bardzo chciały zwiedzić świat cały, 

że o podróżach wciąż śniły.         

    

Ref.: Balonik żółty jak słońce, 

a ten jak maczek czerwony, 

niebieski jak letnie niebo 

i jak wiosenka zielony. 

 

2. Cztery malutkie, małe balony, 

o pomoc wiatr poprosiły, 

on mocno dmuchnął, okno otworzył, 

w świat baloniki ruszyły. 

 

Ref.: Balonik żółty jak słońce, 

a ten jak maczek czerwony, 

niebieski jak letnie niebo 

i jak wiosenka zielony. 

 

3. Cztery malutkie, małe balony, 

jak wolne ptaki latają, 

w lesie zbierają słodkie poziomki, 

dzieciom piosenki śpiewają. 

 

Ref.: Balonik żółty jak słońce, 

a ten jak maczek czerwony, 

niebieski jak letnie niebo 

 

Rozmowa kierowana pytaniami rodzica dotycząca treści piosenki: 

- o czym jest piosenka? 

- w jakich kolorach były baloniki? 

- co baloniki chciały zwiedzić? 

- kogo prosiły o pomoc? 

- co zbierały w lesie? 

- komu śpiewały piosenki? 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka do pobrania w pliku. 

 

5. „Budujemy ścieżkę sensoryczną” – zabawa badawcza. IV.11; z.3; I.9 

Rodzic rozkłada na stoliku zebrane na spacerze patyki, liście, szyszki itp. Na podłodze rozkłada 

tacki/miski). Prosi dziecko o pomoc w przygotowaniu ścieżki sensorycznej, czyli ścieżki z 

przedmiotami, które można badać zmysłami. Dziecko wspólnie z rodzicem decyduje, co 

umieszczą w poszczególnych tackach. Rodzic do skarbów zebranych podczas spaceru dokłada 

siano, ziemię, piasek, watę, ryż itp. Następnie prosi dziecko o zdjęcie butów i skarpetek i 

rozpoczyna spacer po ścieżce sensorycznej. Rodzic zachęca do nadepnięcia stopą, dotknięcia 

dłonią, schylenia się i powąchania elementów ścieżki (kontroluje, czy każdy element ścieżki 

można nadepnąć gołą stopą, jeśli nie, prosi o dotkniecie dłonią). Ważne, aby rodzic zachęcał 

dziecko do dzielenia się wrażeniami podczas spaceru po ścieżce. 



Środki dydaktyczne: tacki/miski), materiał przyrodniczy do ułożenia ścieżki sensorycznej: siano, 

ziemia, piasek, wata, ryż, patyki, szyszki itp. 

 

Przykładowa ścieżka sensoryczna: 

https://www.facebook.com/WarsztatyDlaPrzedszkoliISzkol/videos/853120268513792/ 

 

6. Praca plastyczna „Baloniki” - do pobrania w pliku. 

 

https://www.facebook.com/WarsztatyDlaPrzedszkoliISzkol/videos/853120268513792/

