
                                KRĄG TEMATYCZNY: WITAJ WIOSNO 

 

                                             Scenariusz zajęć 

                                                                              Piątek 03.04.2020 

                        Temat 140: Odkrywamy tajemnice przyrody 

Cel główny:   

Przybliżanie wiedzy przyrodnicze,  

 pobudzenie zainteresowań przyrodniczych, 

 uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony, 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

 rozpoznaje wylosowane litery i podaje słowo rozpoczynające się odpowiednią głoską 

  potrafi wykonać zadanie, chętnie poznaje nowe litery, 

  aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych  

   potrafi skoncentrować się na zadaniu  

 dokładnie odwzorowuje szlaczki  

  sprawnie posługuje się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami  

  uczestniczy w zabawach ruchowych  

  określa zmiany odwracalne i nieodwracalne w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu  

  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy  

 

Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

doświadczenie 

Przebieg zajęć: 

Do gniazd – zabawa ruchowa ćwicząca refleks. P.P.I.5                                                                           

Dziecko siedzi na poduszce (gniazdo). Na sygnał wybiega z „gniazda” w różnych kierunkach                 

i naśladują lot ptaków. Na hasło: Do gniazda! – „leci” na swoje miejsca, okrąża je i siada.   

Wiosna – zabawa przy muzyce.                                                                                                      

Dziecko tańczy z krążkiem przy muzyce. Gdy muzyka ucichnie, dobiera sobie parę( rodzic, 

rodzeństwo) pary lub grupki trzy-, czteroosobowe. słuchają muzykę, tańczą dowolnie w 

grupach.P.P.I.5 



 „A” jak…. – gra dydaktyczna doskonaląca analizę i syntezę słuchową wyrazów.                  

Rodzic wkłada do( koszyczka, pojemniczka, pudełeczka, miseczki) kartoniki z literami. 

Dziecko losuje litery, odczytuje je i podaje słowo rozpoczynające się odpowiednią głoską. Po 

podaniu wyrazu kartoniki wracają do koszyka. Jeśli litera się powtórzy, dziecko ma za 

zadanie wymyślić inne słowo niż już podane wcześniej. P.P.IV.I 

Literki do gry w karcie pracy. 

„H” jak helikopter – ćwiczenia grafomotoryczne.P.P.IV.1                                                                     

Dziecko rysuje helikopter i hulajnogę po śladzie. Określają, jaką literą rozpoczynają się 

nazwy obrazków. Otacza pętlami wszystkie litery „h” oraz rysuje obrazek, którego nazwa 

rozpoczyna się tą literą. Na koniec dokonuje samooceny.                                                                         

Karta pracy 1 

Jajko i jego tajemnice 

Obrazki przedstawiające zwierzęta, które wykluły się z jajka, np. pingwin, kura, wąż, emu, 

ptaki, 

 

    

                          



Dziecko ogląda obrazki przedstawiające zwierzęta, które wykluły się z jajka. Pytamy: Co 

łączy zwierzęta przedstawione na obrazkach? 

Zabawa badawcza – eksperyment P.P.IV.3 

 Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. Plastikowy 

pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, talerzyk. 

Kładziemy przed dzieckiem dwa jajka: surowe i ugotowane. Dziecko dotykają kolejno jajek, 

potrząsają nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazują różnice. Rodzic 

wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje to, które kręciło 

się szybciej. Zastanawia się nad przyczyną. 

CIEKAWOSTKA: jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje 

się tak dlatego, że ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. 

Uniemożliwia to szybkie poruszanie się  jajka. 

Następnie rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dziecko 

powiedziało, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

 

Zabawy badawcze - doświadczenia z jajkiem.P.P.IV.3 

 

Dziecko wkłada do słoika z wodą jajko surowe, a do drugiego jajko ugotowane i obserwuje 

jak się zachowują w wodzie. 

Potem dziecko bada zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw 

dziecko wlewa do słoika trochę wody, wkłada jajko, potem dosypuje stopniowo około 10 

łyżek soli, uzupełnia wodę wlewając ją ostrożnie, po ściankach słoika i obserwuje, co się 

dzieje). 

Potem dziecko bada co dzieje się z ugotowanym na twardo jajkiem zanurzonym w coca-coli, 

herbacie, kawie, wodzie z dodatkiem do niej barwnikiem spożywczym, barwnika do jajek 

(zanurza w nim jajko). 

CIEKAWOSTKA: skorupka jajka zbudowana jest z wapna, podobnie jak nasze zęby. takie 

same przebarwienia jak na skorupkach jajek pozostają na naszych zębach, jeśli 

nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i nie myjemy  zębów. 

Poznanie właściwości jajka ugotowanego na twardo: dziecko obiera jajko, które kroi na 

pół. Nazywa poszczególne części jajka (skorupka, białko, żółtko), określa wygląd, smak, 

zapach. Porównuje budowę jajek surowego i gotowanego. zastanawia się, co się zmieniło i 

dlaczego. 



               

 

 Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków. Dziecko wskazuje od najmniejszego do 

największego i odwrotnie 

                                  

CIEKAWOSTKA: największym jajkiem u zwierząt lądowych jest jajko strusia 

czerwonoskórego. Może ważyć nieco ponad około 1,6 kg. Mieści się w nim około 25 jaj 

kurzych, a skorupka jest o 10 razy grubsza. Ugotowanie go na twardo zajmuje od 45 minut do 

około 2 godzin. jednym z najmniejszych jaj ptasich jest jajko koliberka hawańskiego. 

 Co się dzieje z ptakami, gdy wyklują się z jajek? – swobodne wypowiedzi dzieci. 

Przykładowe odpowiedzi: rosną, uczą się latać, dorastają, zakładają swoje rodziny i gniazda, 

wysiadują pisklęta, opiekują się potomstwem. 

Zabawa ruchowa Ptaki śpiewają. P.P.I.V                                                                                      

Wyznaczamy linię startu, na której  ustawia się dziecko . Stajemy naprzeciwko niego, na 

drugim końcu pokoju . Naśladujemy odgłos wydawany przez wybranego ptaka, np. kukułkę. 

Dziecko liczy głośno, ile razy zakuka rodzic, po czym wykonują tyle samo kroków w jego 

stronę. 

 Kolorowe szlaczki – zabawy graficzne.P.P.I.1                                                                                     

Dziecko rysują po śladzie, a następnie samodzielnie szlaczki, wykorzystując kolorowe kredki. 

Karta pracy , kredki 

 



Zabawa ruchowa P.P.I.V 

Rodzic gra uderzając łyżką o pokrywkę dziecko naśladuje bociana: maszeruje, unosząc 

wysoko kolana, rękami naśladuje ruchy skrzydeł, 

Rodzic gra uderzając w drewniane łyżki dziecko naśladuje żabę: przechodzi do przysiadu i 

wykonuje podskoki, opierając się dłońmi o podłogę, 

Rodzic gra potrząsając pudelkiem lub słoikiem napełnionym np.:  kaszą ryżem lub grochem,  

dziecko naśladuje wróbla: biega na palcach, drobnymi kroczkami, dłonie trzyma na 

wysokości ramion, naśladują ruchy skrzydeł. 

 Wizualizacja – Jestem ptakiem.P.P.II.3 

Dziecko leży z zamkniętymi oczami, a Rodzic mówi: 

Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem. Masz ciało pokryte miękkimi piórami i piękne skrzydła. 

Dzięki nim możesz fruwać! Powoli poruszasz skrzydłami i unosisz się w powietrzu, coraz 

wyżej i wyżej. Ogrzewają cię promienie słońca. Dziwne uczucie widzieć świat z tej wysokości. 

Mijasz pola, las, łąki i jezioro. Ludzie widziani z tej wysokości są mali, maleńcy. Ta swoboda 

i wolność, które czujesz, są wspaniałe. Nadchodzi noc. Szukasz, jak inne ptaki, schronienia. 

Siedzisz na gałęzi, chowasz dziób pod skrzydła i… zasypiasz. Jest ranek. Otulają cię ciepłe 

promyki słońca. Budzisz się spokojny, szczęśliwy i znowu wzbijasz się w niebo i fruwasz nad 

swoim domem, przedszkolem, placem zabaw. 

Pomyśl, czy bycie ptakiem jest miłe. 

Potem dziecko otwiera oczy, siada, a Rodzic pyta: Czy chciałbyś/byś być ptakiem? Jakim? 

 

Piosenka „Maszeruje Wiosna” - nauka słów piosenki i melodii fragmentami (kontynuacja)  

Plik do piosenki: melodia i słowa 

https://youtu.be/LFPthrmErcY 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.   

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/ 
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