
           KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

 

                                        Scenariusz zajęć 

                                   Poniedziałek 20.04.2020 

                           Temat 151. Kto to jest odkrywca? 

 

Cel główny:    

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz odwagi                                 

w podejmowaniu działań w celu wyjaśnienia zagadki, problemu, nauczenie ich prowadzenia 

obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, 

eksperymentów i zjawisk. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• porządkuje kąciki tematyczne   

• nazywa części ciała  

•  wypowiada się na określony temat  

• wspólnie ustala zasady zabawy w kąciku zainteresowań  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• potrafi powiedzieć, kogo uważa za odkrywcę  

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne  

• przestrzega ustalonych zasad zabaw  

• przykleja naklejki we właściwym miejscu 

• eksperymentuje z różnym materiałem kształtuje motorykę małą    

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

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

 

Przebieg zajęć 

Ćwiczenia ramion: P.P.I.5 Dziecko stoi na dywanie i  w ręce trzyma wstążkę z bibuły lub 

materiału. Na sygnał rodzica dziecko wyciąga rękę przed siebie i zatacza wstążką koła raz 

prawą, raz lewą ręką. 

Ćwiczenia mięśni brzucha:P.P.I.5 Dziecko leży na plecach z wyprostowanymi nogami 

i rękami. Trzyma w rękach rozciągnięte wstążki. Na sygnał rodzica najpierw podnosi się 

do siadu prostego, następnie robią skłon w przód, tak aby wstążką dotknąć palców stóp. 



ZABAWY RUCHOWE Z PODUSZKAMI    https://youtu.be/j4EiXelSTkI 

 

 Prace porządkowe w kącikach zabaw.P.P.I.7 

 Dziecko porządkuje swoje kąciki zabaw, usuwając zużyte przedmioty. 

 Nazywanie części ciała – zabawa dotykowa. P.P.IV.2 

 Dziecko z rodzicem lub rodzeństwem dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie. 

Pierwsza osoba zamyka oczy, a druga delikatnie dotyka różnych części ciała pierwszego. 

Pierwszy uczestnik nazywa tę część ciała, na której poczuł dotyk. Następnie zmieniają się 

rolami. 

Tworzymy kącik badacza – organizowanie nowego kącika zainteresowań.P.P.III.2                         

Rodzic pokazuje dziecku różne przedmioty: pojemniki, lejek, małe sitko, lusterko, ziarna, 

probówki, sznurki, wstążki, artykuły sypkie (sól, piasek, ryż), różne rodzaje makaronu, szkło 

powiększające (możemy wykorzystać mikroskop który dzieci dostały w przedszkolu) 

Informujemy, że wszystkie pokazane przedmioty umieści w nowym kąciku. Wspólnie z 

dzieckiem ustalamy zasady zabaw w kąciku oraz określamy jego nazwę. (kącik badacza)  

 W podróży – zabawa orientacyjno-porządkowa.P.P.I.5               

Dziecko spaceruje po pokoju. Kiedy rodzic wymieni jakiś pojazd, np. rower, dziecko 

naśladuje sposób poruszania się na nim. Na hasło: Spacer – dziecko maszerują po dywanie. 

Rodzic wymienia pojazdy wodne, lądowe i powietrzne, np. samolot, rower, skuter wodny, 

motor, kajak, samochód.  

Kto to jest odkrywca? – burza mózgów.P.P.IV.2 

Dziecko siedzi na dywanie lub przy stoliku i wypowiada się, kogo uważa za odkrywcę, czym 

on się może zajmować, kto może być odkrywcą. Następnie rodzic prosi, aby dziecko 

zastanowiło się, czy też już kiedyś coś odkryło. Przedstawiamy dziecku portrety słynnych 

odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba – słynnego podróżnika, odkrywcę Ameryki, Mikołaja 

Kopernika – słynnego astronoma, który odkrył, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Dziecko 

wraz z rodzicem wskazuje Amerykę na globusie oraz prezentuje, jak Ziemia obraca się wokół 

własnej osi i Słońca (Słońcem może być duża piłka trzymana w ręku).  

Środki dydaktyczne: portrety słynnych odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba, Mikołaja Kopernika, 

globus, piłka 

https://www.youtube.com/embed/j4EiXelSTkI?feature=oembed


Byli sobie podróżnicy - Tajemnice podróży Krzysztofa Kolumba 

https://youtu.be/_wo-RNMKoOM 

 

 

Gwiazda Kopernika (2009) cały film dubbing PL 

https://youtu.be/YJXZqC_DNgQ 

 Konstelacje gwiazd – zabawa z dużą kartą grafomotoryczną.P.P.I.9  

Dziecko przygląda się, jakie układy tworzą gwiazdy. Rodzic wyjaśnia, że niektóre połączenia 

gwiazd mają swoje nazwy. Dziecko łączy gwiazdy, tworząc fikcyjne gwiazdozbiory.  

Środki dydaktyczne: W „Konstelacje gwiazd”, kredki 

Przeprawa na suchy ląd – zabawa z elementem równowagi.P.P.III.5                                              

Rodzic rozkłada na dywanie obręcze, krążki, piankowe klocki, poduchy, złożony koc, itp. 

Dziecko porusza się po rozłożonym sprzęcie, tak aby nie stanąć na dywanie. 

 Jakie kąciki zainteresowań mają dzieci w innych przedszkolach? – zabawa edukacyjna 

z kartą pracy.P.P.I.7 

Dziecko siedzi przy stoliku lub przy biurku. Wspólnie z rodzicem nazywa przedstawione na 

ilustracji kąciki oraz opowiada o zaistniałych sytuacjach. Porównuje kąciki przedstawione na 

ilustracjach z kącikiem w sowim pokoju. Następnie uzupełnia ilustrację naklejkami, 

odnajduje przedmioty pokazane obok głównej ilustracji i je koloruje.  

Środki dydaktyczne: karta pracy 4 s. 8–9, kredki 

 

 

 

https://youtu.be/_wo-RNMKoOM
https://youtu.be/YJXZqC_DNgQ
https://www.youtube.com/embed/_wo-RNMKoOM?feature=oembed


 Zabawy dowolne: 

 

                                              http://www.minimini.pl/  

Jest to oficjalna strona pierwszego polskiego kanału MiniMini przeznaczonego dla dzieci w 

wieku do 7 roku życia. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne dla przedszkolaków 

zachęcą maluchy do nauki angielskiego, pokażą podstawy matematyki, wprowadzą w świat 

przyrody i zwierząt. 

                                               http://ciufcia.pl/ 

Ciufcia to projekt przeznaczony dla rodziców i dzieci pomiędzy drugim a szóstym rokiem 

życia. W jego skład wchodzą gry i zabawy dla dzieci oraz blog. Zabawy dla dzieci 

zamieszczone na Ciufci zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu rozwoju. 

 

                                            http://www.lego.com/   Oficjalna strona LEGO. 

 

                                             http://www.dziecionline.pl/ 

Gry dla dzieci, kolorowanki, puzzle oraz wiele innych zabaw. Są też ilustrowane bajki i 

wiersze, galeria rysunków i zdjęć 

 

http://www.minimini.pl/
http://ciufcia.pl/
http://www.lego.com/
http://www.dziecionline.pl/

