
           KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                                                           Scenariusz zajęć 

                                                        Środa 22.04.2020 

                                    Temat 153. Co lubią robić odkrywcy i wynalazcy? 

 

Cel główny:    

Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• rozpoznaje głosy członków rodziny,  

• bierze udział w zabawach badawczych i wyciąga wnioski, 

• uczestniczy w zabawie ruchowej,  

• potrafi narysować swoją trasę do przedszkola, 

• rozróżnia kierunki: prawo, lewo, 

• wyznacza trasę według wskazówek, 

• śpiewa piosenkę i uczestniczy w zabawie muzycznej, 

• bierze udział w zabawie ortofonicznej,  

• tańczy przy utworze, 

• eksperymentuje farbą,  

• pokonuje tor przeszkód   

 Metody nauczania:  

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

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

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

• samodzielnych doświadczeń 

Przebieg zajęć: 

Celuj do butelek - zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.P.P.I.5 

Ustawiamy 5 plastikowych butelek tak, aby na pierwszej linii stały 2 butelki, a na drugiej linii 

3 butelki. Dziecko kolejno rzuca piłeczką tak, aby przewrócić jak najwięcej butelek. 

Przeprawa przez wodę - zabawa ruchowaP.P.I.5 

Woreczki (możemy wykorzystać karki, gazety) 

Rozkłada na dywanie (wodzie) woreczki, w odległości jednego kroku od dziecka. Umawia się 

z dzieckiem , że są to kamienie. Dziecko ustawia i na znak rodzica  przechodzi  po 

kamieniach tak, aby nie wpaść do wody – nie stanąć na dywanie. 

 



Kto mnie woła? – zabawa integracyjna, rozpoznawanie głosów.P.P.IV.2     

Dziecko siedzi w grupie, jeden uczestnik odchodzi na bok i odwraca się tyłem do 

pozostałych. Wyznaczona osoba woła jego imię. Dziecko zamienia się rolami, zabawa trwa, 

aż każdy uczestnik zostanie wywołany i zawoła jakąś osobę. 

Tomek i wilki w lesie - WF Dla Dzieci Online #2 - Treningi dla Twojego Dziecka w Domu 

https://youtu.be/6WDctpWeRiQ 

 

 

 Co rozpuszcza się w wodzie? – zabawy badawcze.P.P.IV.2 

 Dziecko pracuje przy  stoliku – otrzymuje naczynie z wodą i łyżeczka, –  miseczkę z solą, –  

naczynie z olejem, –  miseczkę z cukrem, –  naczynie z kaszą, –  naczynie z kostkami lodu,  

miseczkę z grochem. Kiedy na  stole jest sól, olej, cukier, kasza, lód i groch oraz  dziecko ma 

naczynie z wodą i łyżeczkę, rodzic proponuje połączyć z wodą jeden składnik i sprawdzić, 

czy jest on rozpuszczalny w wodzie. Na wstępie dziecko sprawdza, czy pamięta wnioski 

z poprzednich doświadczeń dotyczących rozpuszczalności w wodzie. Po zakończeniu 

doświadczeń dziecko wyciąga wnioski oraz dzieli  przedmioty na rozpuszczalne 

i nierozpuszczalne w wodzie.  

Pomoce: naczynia z wodą dla każdego dziecka, sól, olej, cukier, kasza, lód, groch, łyżeczki 

Moja droga do przedszkola – rysowanie trasy. P.P.I.7 

Rodzic rozdaje dziecku kartkę, na której zaznacza dom i przedszkole – jeden budynek 

w górnym prawym rogu, drugi w dolnym lewym rogu. Zadaniem dziecka jest poprowadzić 

drogę, jaką musi pokonać, i dorysować obiekty, które mija po drodze. Dziecko opowiada o 

swojej trasie, co mijają po drodze do przedszkola.  

Środki dydaktyczne: kartki z zaznaczonym domem i przedszkolem, kredki 

https://youtu.be/6WDctpWeRiQ
https://www.youtube.com/embed/6WDctpWeRiQ?feature=oembed


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. 

 Idź, jak słyszysz – zabawa ruchowa, utrwalenie kierunków.P.P.IV.14 

Dziecko ustawia w dowolnym miejscu na dywanie. Porusza się zgodnie z instrukcją rodzica: 

Idź dwa kroki do przodu, skręć w lewo, zrób pięć kroków, skręć w prawo. Można ustalić 

przebieg trasy np. do ulubionej zabawki.  

Poprowadź chłopca do skarbu – ćwiczenie spostrzegawczości, wyznaczanie trasy.P.P.IV.1  

Dziecko wskazuje palcem dolny prawy róg oraz lewy górny róg planszy na karcie pracy. 

Kiedy nie ma z tym problemu, rodzic prosi o przyklejenie naklejek we właściwych miejscach. 

Następnie dziecko wyznacza trasę wyprawy chłopca. Rysuje też swoją trasę.  

Pomoce: karta pracy4 s. 11, kredki 

 Co powstanie z plamy? – zabawy plastyczne. P.P.I.8 

Rodzic tłumaczy, że dziś będą bawić się plamą, z której powstaną tajemnicze prace, (można 

wykonać kilka praca dla porównania każda będzie miał inny efekt.) W tym celu dziecko 

nanosi łyżeczką na kartkę farby w różnych odległościach (wystarczą trzy kolory). Powstałe 

plamy dzieci rozdmuchują za pomocą słomek. Farby łączą się ze sobą. Dziecko przy stoliku 

bawią się w tworzenie obrazów, a po skończeniu prace odkłada w bezpieczne miejsce do 

wyschnięcia i porządkują biurko.  

Pomoce: kartki, farby, słomki, łyżeczki  

Czy znamy te dźwięki? – ćwiczenia słuchowe.P.P.IV.7 

Rodzic rozdaje dziecku różne przedmioty: grzechotka, papier, woreczek foliowy, nożyczki, 

naczynie z wodą, plastikowa butelka, piłeczka pingpongowa, klucze, klawiatura od 

komputera, metalowe łyżeczki. Dziecko ma sprawdzić, jaki dźwięk można wydobyć przy 

użyciu każdego z przedmiotów. Po testowaniu prowadzący układa na stoliku różne rzeczy, 

których dziecko nie widzi. Można stolik zakryć parawanem lub zasłonić dziecku oczy. Rodzic 

może zgniatać papier, ciąć nożyczkami, szeleścić woreczkiem foliowym, przelewać wodę, 

zakręcać plastikową butelkę, a dziecko rozpoznaje, co to za dźwięki i jakie przedmioty je 

wydają.  

Pomoce: grzechotka, papier, woreczek foliowy, nożyczki, naczynie z wodą, plastikowa butelka, 

piłeczka pingpongowa, klucze, klawiatura od komputera, metalowe łyżeczki 

Pokonaj tor – zabawa skoczna.P.P.I.8  

Rodzic układa tor przeszkód z obręczy ( obręcze można wykonać z chust, koca). 

Dziecko  pokonuje tor, przeskakując z obręczy do obręczy. 

 

 



Zuzanna Żyrafa - zabawa muzyczna P.P.IV.7 

https://youtu.be/XfU8Ysh0k1Y?list=PLdUcpByqAWLpXl8gkyJ8qMnZWNHHCPCM4 

 

 

Zabawy dowolne 

http://www.opiekun.pl/images/webpages/small/www.buliba.pl.png 

                                    Miś Bu zaprasza na Buliba.p. 

                                        

Strona dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat zawiera wiele gier i zabaw edukacyjnych, twórczych, 

zręcznościowych, gry na spostrzegawczość, a także gry polecające na segregowaniu 

przedmiotów. Można tam również znaleźć gotowe go wydruku kolorowanki. 

 

                                                http://www.lulek.tv/ 

                                           

Gra dla małych dzieci oraz dużych w Lulandii, edukacyjnym królestwie online. Poznawanie 

liter, liczb, języka angielskiego, piosenki, kolorowanki, przebieranki. Świetna rozrywka dla 

przedszkolaków i ich rodzin. 

https://youtu.be/XfU8Ysh0k1Y?list=PLdUcpByqAWLpXl8gkyJ8qMnZWNHHCPCM4
http://www.opiekun.pl/images/webpages/small/www.buliba.pl.png
http://www.lulek.tv/
https://www.youtube.com/embed/XfU8Ysh0k1Y?feature=oembed

