
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 20 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat 151.: Co widać przez lornetkę? 

 

1. Czyj to plecak? – rozmowa kierowana.                                                                               

Rodzic przynosi plecak wypełniony różnymi atrybutami podróżników (lornetka, mapa, 

kompas, atlas przyrodniczy lub przewodnik turystyczny, aparat, dziennik podróżnika). 

Dziecko losuje przedmioty z plecaka i nazywa wylosowane rzeczy, opisuje, do czego służą 

i po co są potrzebne w czasie podróży. Wspólnie ustalają, do kogo może należeć taki 

plecak.                                                                                                                                        

Środki dydaktyczne: plecak, lornetka, mapa, kompas, atlas przyrodniczy lub przewodnik 

turystyczny, aparat, dziennik podróżnika ��  

 

2. W podróży – zabawa muzyczno-ruchowa.                                                                    

Rodzic odtwarza nagranie dowolnego utworu. Dziecko porusza się w jego rytmie, 

naśladując pojazd lub sposób podróżowania, który rodzic prezentuje na ilustracji. W czasie 

pauzy (rodzic może zatrzymać nagranie na dłuższą chwilę) dziecko siada i wymienia 

miejsca, do których chciałyby polecieć, pojechać pociągiem/samochodem, pójść pieszo itp. 

Środki dydaktyczne: Dowolne utwory, ilustracje przedstawiające samolot, statek, pociąg, 

samochód i pieszego ��  

 

3. Moja wymarzona podróż – rozmowa na podstawie fotografii z różnych zakątków 

świata.                                                                                                                                         

Rodzic prezentuje dziecku różne fotografie pięknych zakątków Ziemi. Prosi dziecko, aby 

wskazało zdjęcia miejsc, które chciałyby odwiedzić. Następnie dziecko może wymieniać 

miejsca, które znajdują się dużo bliżej, np. w jego miejscowości lub w kraju, a które 

również chętnie by zwiedziło.                                                                                                 

Środki dydaktyczne: fotografie różnych zakątków świata, najlepiej z różnych kontynentów 

��  

4. Trening poszukiwacza przygód – zestaw ćwiczeń porannych  

Dziwna wędrówka – spacer po obwodzie koła najpierw na palcach, później na piętach.  

Grotołaz – chodzenie po obwodzie koła w pozycji kucznej, naśladowanie poruszania się w 

niskiej jaskini.  

Zdobywca szczytów – poruszanie się po obwodzie koła z unoszeniem kolan do wysokości 

bioder i jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki.  



Przyrodnik łąkowy – pozycja wyjściowa w klęku podpartym, ugięcie rąk i opuszczenie 

przedniej części tułowia, naśladowanie oglądania z bliska tego, co znajduje się przed twarzą; 

kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia.  

Odganiacz insektów – wykonanie kilku pajacyków.  

Podziwiacz panoramy – wykonanie kilku skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo.  

Łapacz chmur – wykonanie trzech niskich wyskoków i jednego wysokiego.  

Mieszacz wody w stawie – lekkie ugięcie kolan w pozycji wyprostowanej, wykonanie kilku 

kółek kolanami na ugiętych nogach.  

Łowca morskiej bryzy – w czasie marszu po obwodzie koła wykonanie głębokich wdechów 

nosem i wydechów ustami. 

5. Lornetka – zagadka słowna.                                                                                                 

Rodzic zadaje dziecku zagadkę, której rozwiązaniem jest hasło „lornetka”:                          

Gdy patrzysz przez jej szkiełka, Z bliska widzisz cały świat. Ale gdy popatrzysz bez niej, 

Szedłbyś tam i ze sto lat!                                                                                                       

Następnie pozwala dziecku obejrzeć przyniesioną przez siebie lornetkę lub prezentuje 

ilustracje lornetki.                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: lornetka/ilustracja przedstawiająca lornetkę �� 

 

6. Do czego to służy? – rozmowa kierowana.                                                                        

Dziecko opisuje, w jaki sposób działa lornetka. Następnie na podstawie ilustracji 

zaprezentowanych przez rodzica oraz własnych doświadczeń wymienia miejsca i sytuacje, 

w których można korzystać z lornetki.                                                                                           

Środki dydaktyczne: fotografie osób korzystających z lornetki (np. żołnierza, widzów w 

teatrze, ornitologa obserwującego ptaki, osoby podziwiającej panoramę) ��  

 

7. Patrzymy przez lornetkę – zabawa orientacyjno-porządkowa. ��                                   

Dziecko porusza się po sali do rytmu wygrywanego przez rodzica na bębenku. W czasie 

pauzy zatrzymuje się w miejscu, układa dłonie w lornetkę i rozgląda się na boki. Gdy 

rodzic znowu zagra na bębenku, ponownie rozpoczyna wędrówkę. 

 

8. Z lornetką wśród zwierząt – zabawa rozwijająca refleks. ��                                                   

Rodzic prezentuje, w jaki sposób dziecko będzie naśladować wybrane zwierzęta, np.: 

żyrafa – unosimy ręce nad głowę, łączymy je, a następnie opuszczamy same dłonie, 

tworząc w ten sposób pyszczek na długiej szyi, słoń – jedną ręką dotykamy nosa, a drugą, 

wyprostowaną, przekładamy między zgiętą ręką a ramieniem, nosorożec – unosimy kciuk 

jednej dłoni i tą dłonią uderzamy od góry w drugą, zaciśniętą w pięść, jeleń – palce dłoni 

układamy jak do łapania piłki, ręce przykładamy do głowy, żaba – kucamy i wykonujemy 

podskoki 

 

 



9. Co wiemy o zwierzętach? – zabawa  dydaktyczna.                                                            

Rodzic rozkłada na dywanie kilka sylwet różnych zwierząt w obręczach zrobionych z 

nitki. Dziecko otrzymują kilka liczmanów (np.klocki). Rodzic zadaje zagadki związane ze 

zwierzętami i ich zwyczajami, np.: Ten zwierzak ma paski, aby móc ukryć się w wysokiej 

trawie na sawannie. To zwierzę nazywane jest królem zwierząt. Zadaniem dziecka jest 

odgadnąć, o jakie zwierzę chodzi i włożyć liczman do odpowiedniej obręczy. Rodzic 

sprawdza poprawność odpowiedzi.                                                                                         

Środki dydaktyczne: nitka, liczmany, sylwety zwierząt ��  

 

10. Skąd to wszystko wiemy? – rozmowa  kierowana.                                                         

Dziecko zastanawia się, skąd dowiedziało się tyle o zwierzętach, odwołuje się do 

doświadczeń własnych. Wspólnie z rodzicem ustalają, gdzie mogą znaleźć inne ciekawe 

informacje o zwierzętach, krajach, w których one mieszkają itp. Dziecko może 

prezentować swoje książki, czasopisma oraz filmy przyrodnicze i podróżnicze. Następnie 

rodzic zapoznaje dziecko z powiedzeniem: Podróże kształcą. Dziecko próbuje wyjaśnić, co 

ukrywa się pod tym hasłem, jak je rozumie. Na zakończenie wspólnie z rodzicem mogą 

zastanowić się, czy lepiej jest doświadczyć czegoś samodzielnie, czy może lepiej poczytać 

o tym, obejrzeć film, które z tych form doświadczania dają najtrwalszą wiedzę.                     

Środki dydaktyczne: przyniesione przez dzieci książki, czasopisma i filmy przyrodnicze i 

podróżnicze ��  

 

11. Na sawannie – zabawa dydaktyczna, karta pracy.                                                          

Dziecko ogląda ilustrację w kartach pracy, nazywa brakujące elementy, nazywa zwierzęta i 

opisuje czynności, które one wykonują. Wskazuje, do jakich zwierząt należą poszczególne 

nogi. Rysuje lornetkę po śladzie.                                                                                              

Środki dydaktyczne: KP4 s. 6–7, ołówek ��  

 

12. Z pamiętnika podróżnika – przygotowanie kącika podróżnika.                                        

Dziecko układa w wyznaczonym przez rodzica miejscu wszystkie zgromadzone przez 

siebie książki, pamiątki z podróży, ciekawe zdjęcia, przewodniki turystyczne, mapy, 

przyrządy, atrybuty podróżników itp. – powstaje kącik tematyczny związany z podróżami. 

Dziecko może podzielić się związanymi z nimi historiami lub opowiedzieć, co ciekawego 

się w nich kryje.                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: książki, pamiątki z podróży, przewodniki turystyczne oraz inne 

atrybuty przyniesione przez dzieci do kącika podróżnika ��  

 

13. Lornetka – zabawa plastyczno-techniczna.                                                                      

Dziecko otrzymuje swoją fotografię wykonaną i wydrukowaną przez rodzica(fotografię 

należy wydrukować na kartce formatu A4, powinna ona obejmować twarz dziecka oraz 

dłonie ułożone przy twarzy, w geście, jakim się trzyma lornetkę). Dziecko może 

pokolorować swoje zdjęcie za pomocą kredek pastelowych. Następnie dziecko otrzymuje 

papierowe kubeczki jednorazowe z wyciętymi w dnie otworami (ważne, aby otwór był na 

tyle duży, żeby po nałożeniu na fotografię widać było oczy, ale powinien mieć zostawiony 

niewielki brzeg, aby dziecku łatwiej było go przykleić do obrazka). Jeśli rodzic uzna, że 



dziecko jest wystarczająco sprawne w wycinaniu, może pozwolić na samodzielne 

wykonanie otworów, ale w każdym z kubeczków powinien wykonać nacięcie, w które 

łatwo włożyć nożyczki..Dziecko smaruje brzegi kubeczków od strony dna klejem. 

Następnie nakleja kubeczki na pokolorowane obrazki.                                                             

Środki dydaktyczne: wydruk zdjęcia twarzy każdego dziecka na kartce formatu A4, 

papierowe kubeczki jednorazowe, pastelowe kredki, nożyczki, klej 


