
KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                                               Scenariusz zajęć 

                                          Czwartek 30.04.2020 

                  Temat 159: Wybieramy się w podróż dookoła świata 

      

Cel główny:    

Poznanie i rozumienie siebie i świata 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:   

• wykonuje prace techniczne według wzoru  

• wyraża ekspresję twórczą podczas zajęć konstrukcyjnych   

• wypowiada się na określony temat  

• doskonali umiejętność współpracy, planuje, podporządkowuje się ustalonym zasadom 

• klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia  

• uczestniczy w zabawie ruchowej   

• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą    

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: 

Przejście przez rzekę – zabawa z elementem równowagi.P.P.I.5 

Dziecko stoi przy ścianie w końcu pokoju, na jednym krążku, poduszka w dłoniach trzyma 

drugi krążek lub poduszkę. Kładzie przed sobą na podłodze trzymany w rękach krążek lub 

poduszkę i stają na nich. Krążek, poducha które został z tyłu, przekłada przed siebie i 

wchodzi na niego, posuwając się w ten sposób do przodu. Zadaniem dziecka jest dojście w 

ten sposób do przeciwległej ściany bez dotykania podłogi.  

Pingwin – zabawa naśladowcza.P.P.I.5 

Dziecko porusza się trzymając ręce na ramionach pięty złączone ( tworząc pingwini chód). 

Na słowa: Ach, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się, się, się…, maszerują. Na 

każde słowo „się” – wykonuje podskok obunóż, na: Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa – 

wysuwa w bok kolejno prawą i lewą nogę, opierając je na piętach. Na: Do przodu, do tyłu – 

wykonują po jednym skoku obunóż w tył i w przód. Na: Raz, dwa, trzy – wykonują po 

jednym skoku w miejscu. Zabawę można przeprowadzić z akompaniamentem nagrania 

melodii „Taniec Pingwina” lub recytowanego rytmicznie tekstu.  



 Dla dzieci - Taniec Pingwina  

https://youtu.be/PdHfeBJB-10 

  

Rekwizyty podróżnika: czapka i lornetka – praca techniczna.P.P.IV.1  

Dziecko wykonuje rekwizyty według instrukcji – prostą czapkę z gazety i lornetkę (dziecko 

skleja ze sobą dwie rolki po papierze toaletowym, okleja papierem kolorowym, rodzic 

pomaga im przymocować sznurek do zawieszenia lornetki na szyi). Czapka i lornetka będą 

potrzebne podczas kolejnych zajęć.  

Pomoce: gazety, po dwie rolki po papierze toaletowm, kolorowy papier, sznurek, klej, nożyczki 

Podróżnik, kto to taki? – burza mózgów.P.P.IV.5 

Dziecko próbuje wytłumaczyć, kim jest podróżnik, dlaczego podróżuje, czy podróże są łatwe 

i bezpieczne, jakimi cechami charakteru musi się wyróżniać podróżnik, jakim środkiem 

lokomocji może podróżować. Rodzic naprowadza dziecko pytaniami, jeśli to konieczne,                      

i zapisuje odpowiedzi na arkuszu papieru. 

Pomoce: arkusz papieru, flamaster 

Wyprawa statkiem – opowieść ruchowa.P.P.III.5  

Rodzic jest kapitanem statku, dziecko jest marynarzem, na głowie maj czapkę z gazet, na szyj 

– lornetkę (rekwizyty wykonane wcześniej). Przed rozpoczęciem prowadzący wyjaśnia 

terminy używane w zabawie: „prawa burta”, „lewa burta”, „dziób”, „rufa”.  Rodzic opowiada 

o rejsie, dziecko wykonuje polecenia, wydaje odpowiednie odgłosy oraz mimiką i gestami 

przedstawia emocje związane z konkretną sytuacją: Na morzu widać statek, którym płyną 

podróżnicy, wyruszyli oni na poszukiwanie skarbów. Statek płynie cicho po falach, woda 

szumi delikatnie. Uwaga, delfiny za burtą! Marynarze na prawą burtę (dziecko przechodzi 

szybko na prawą stronę pokoju), na lewą burtę, na dziób, na rufę (dziecko przechodzi i 

obserwuje przez lornetkę pływające delfiny, rodzic zachęca dziecko do przedstawienia emocji 

na widok zwierzęcia, np. zaciekawienia, radości). Wiatr się wzmaga, jest coraz silniejszy. 

Trzymamy się, by nie wypaść za burtę, statek kołysze się mocniej na falach (dziecko naśladuje 

głośne podmuchy wiatru i kołysanie statkiem, rodzic zachęca dziecko do przedstawienia 

emocji, np. strachu). Pogoda się poprawia, wiatr rozgonił chmury, świeci słońce. Uwaga, ląd 

https://youtu.be/PdHfeBJB-10
https://www.youtube.com/embed/PdHfeBJB-10?feature=oembed


na horyzoncie! (rodzic zachęca dziecko do przedstawienia emocji, np. radości, szczęścia, 

dziecko obserwuje ląd na horyzoncie przez lornetkę). Statek powoli dopływa do brzegu. 

Marynarze z kapitanem schodzą ze statku, przeciągają się i postanawiają zwiedzić ląd. 

Znajdują skarb (dziecko okazują emocje związane ze znalezieniem skarbu, np. zaskoczenie, 

zaciekawienie, radość). Próbują odgadnąć, co jest w środku. Do kogo może należeć 

skrzynia?. Na koniec dziecko naśladuje wykonywanie wyimaginowanym aparatem zdjęcia 

miejsca, do którego dopłynęli  (zatrzymane w kadrze).  

Pomoce: wcześniej wykonane czapki i lornetki, kuferek ze skarbem  

Pakujemy plecak podróżnika – zabawa dydaktyczna.P.P.IV.11 

Dziecko siedzi na dywanie. Na środku znajduje się znaleziona skrzynia skarbów, w której 

znajdują się przedmioty niezbędne w wyposażeniu podróżnika (np. mapa, kompas, lupa, 

lornetka, latarka, zapałki, scyzoryk, aparat fotograficzny) oraz inne przedmioty lub zabawki. 

Zadaniem dziecka jest wybranie przedmiotów, które mogą przydać się w podróży, i 

uzasadnienie swojego wyboru (np. zapałki – do rozpalenia ogniska; mapa – do wyznaczania 

kierunku podróży). Rodzic zwraca uwagę, że podróżnik często używa aparatu 

fotograficznego, by utrwalić odwiedzane miejsca na zdjęciach. Na koniec odpowiada na 

pytanie: Jakie inne przedmioty, których nie ma na dywanie, powinien zabrać podróżnik?. 

 Pomoce: kuferek ze skarbem, akcesoria dla podróżnika (np. mapa, kompas, lupa, lornetka, latarka, 

zapałki, scyzoryk, aparat fotograficzny) oraz inne przedmioty lub zabawki. 

Budowle z klocków – zabawa konstrukcyjna.P.P.IV.11 

Rodzic zachęca dziecko do budowania budowli, które miało okazję oglądać podczas różnych 

podróży.  

Pomoce: klocki 

Zabawy dowolne: 

http://wyspa.interia.pl/ 

serwis dla dzieci od 5 do 10 lat, bajki, wierszyki, opowiadania o zwierzętach i roślinach. 

http://www.swierszczyk.pl/  

Świerszczyk - magazyn dla dzieci. 

http://junior.reporter.pl/  

dzieci w sieci, informacje popularnonaukowe, recenzje gier i książek dla dzieci, porady na 

temat korzystania z komputera i Internetu, humor, forum dyskusyjne. 

http://info.e-dziecko.eu/   

Strona dla Dzieci i Rodziców. Informacje na temat wychowania, żywienia i edukacji Dzieci. 

Programy, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, puzzle, zagadki, testy . 

http://www.krasnoludki.pl/ 

Gry, bajki i zabawy dla dzieci, a także kolorowanki, krzyżówki, puzzle. Zabawy 

wielojęzykowe dla dzieci i nie tylko. 

http://wyspa.interia.pl/
http://www.swierszczyk.pl/
http://junior.reporter.pl/
http://info.e-dziecko.eu/
http://www.krasnoludki.pl/

