
Scenariusz zajęć –czwartek, 23 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat 154.: Mali odkrywcy 

 

1. 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. 

2. Co znajduje się w pudełku? – zabawa  badawcza.                                                              

Rodzic prezentuje dziecku symboliczne rysunki przedstawiające różne zmysły. Dziecko 

nazywa te symbole i przypomina sobie, co można zbadać poszczególnymi zmysłami. 

Następnie rodzic pokazuje dziecku pudełko. Dziecko wykorzystuje zmysły słuchu, 

powonienia, dotyku, smaku i wzroku, aby odkryć, co znajduje się w skrzynce (wiórki 

kokosowe). Dziecko nazywa swoje odkrycie, a rodzic prezentuje fotografie: orzecha 

kokosowego (lub naturalny okaz) i palmy kokosowej.                                                          

Środki dydaktyczne: pudełko wypełnione wiórkami kokosowymi, ilustracje z symbolami 

różnych zmysłów, zdjęcia orzecha kokosowego (lub naturalny okaz) i palmy kokosowej ��  

 

3. Gdzie leżą bezludne wyspy? – słuchanie fragmentu książki Neli Małej Reporterki. 

Rodzic czyta fragment rozdziału „Nocne karmienie rekinów wąsatych w krainie 

bezludnych wysp” z książki Nela i tajemnice oceanów. Tekst opisuje archipelag 

Malediwów:  



Cześć! Chciałabym cię teraz zabrać w pewne fantastyczne miejsce. Gdy tam dotarłam, to 

stwierdziłam, że znalazłam jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Zgadnij, o czym 

mówię…? O Malediwach! A wiesz, czym są Malediwy? To ponad 1100 wysepek na Oceanie 

Indyjskim, tak dokładnie 1190. Maleńkich, większych, a nawet takich mikroskopijnych, 

wyglądających jak paseczki złotego piasku usypane na morzu… (…) Malediwskie wyspy są 

przepiękne. Piasek jest niesamowicie biały, a w środku rośnie bujna roślinność i palmy. Z 

1190 wysp tylko 202 jest zamieszkanych… Wiesz, co to oznacza? Że około 1000 wysp jest 

bezludnych. Jedziemy więc do krainy bezludnych wysp! Może wybierzemy sobie jakąś i na 

niej zamieszkamy?                                                                                                                

Następnie rodzic prezentuje zdjęcia przedstawiające Malediwy (szczególnie ważne jest, aby 

znalazło się wśród nich chociaż jedno, na którym będzie widać atol z wewnętrzną laguną). 

Powinien pokazać również, gdzie na mapie świata leżą Malediwy. Dziecko z pomocą rodzica 

wskazują na mapie świata miejsce, w którym znajduje się  Polska. Określają, czy Malediwy 

są blisko czy  daleko, czy można tam dojechać samochodem, a jeśli nie, to jakim innym 

środkiem transportu można się tam dostać.                                                                                 

Środki dydaktyczne: zdjęcia przedstawiające Malediwy, mapa świata ��  

4. Nurkowanie na rafie – oglądanie filmu przyrodniczego.                                                 

Rodzic odtwarza fragment dowolnego filmu przyrodniczego, w którym nurkowie schodzą 

pod wodę i oglądają rafę koralową. Prosi dziecko, aby przyjrzało się, jakie piękne 

stworzenia zamieszkują morską głębię. Aby wprowadzić dziecko w nastrój podmorskiej 

głębiny, można delikatnie przyciemnić pomieszczenie (zasunąć rolety, zgasić światło) i 

odtworzyć nagranie spokojnej muzyki.                                                                                   

Środki dydaktyczne: fragment dowolnego filmu przyrodniczego przestawiającego 

nurkowanie w pobliżu rafy koralowej 

 

5. Pocztówka z podróży – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, 

uzupełnianie karty pracy.                                                                                                              

W kartach pracy dziecko rysuje po śladzie wyspę, znajdującą się na niej palmę kokosową 

oraz pływające wokół niej delfiny. Na zakończenie dorysowuje na ilustracji to, co 

chciałyby jeszcze na bezludnej wyspie odkryć.                                                                       

Środki dydaktyczne: KP4 s. 9, ołówek, kredki ��  

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXIV. ��                                                            

 

„Rozłóż parasol” – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                     

Dziecko maszeruje po sali w rytm uderzeń w tamburyn, trzyma w ręku opuszczoną laskę 

(podłużny przedmiot), która w zabawie będzie parasolem. Na hasło: Pada deszcz, rozłóż 

parasol dziecko unosi laskę i maszeruje po sali na palcach. Na hasło: Przestało padać – 

opuszcza parasol i maszeruje na całych stopach.  

 

„Tęcza” – ćwiczenie wyprostne.                                                                                           

Dziecko, siedząc w siadzie skrzyżnym, unosi laskę trzymaną rękoma za końce i wykonuje 



skłony tułowia w bok, kreśląc w powietrzu kształt tęczy. Ćwiczenie powtarzamy kilka 

razy. ��  

 

„Przełóż nogi, nie puszczając laski” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.          

Dziecko siedzi w siadzie skulnym i trzyma przed sobą laskę za końce. Przekłada przez 

laskę w tę i z powrotem na zmianę raz prawą, raz lewą nogę, a później obie nogi 

równocześnie, starając się nie puścić laski.  

 

„Unieś laskę nad podłogę” – ćwiczenie mięśni grzbietu.                                                     

Dziecko w leżeniu przodem trzyma rękoma końce laski. Na hasło: Unieś laskę nad podłogę 

unosi laskę i próbuje wytrzymać w tej pozycji przez określony przez rodzica czas.  

 

„Przejażdżka rowerowa” – ćwiczenie mięśni brzucha.                                                      

Dziecko w siadzie ugiętym, stopy oparte o podłogę, trzyma dłońmi końce laski, która w 

zabawie będzie kierownicą roweru. Na hasło: Pedałujemy na rowerze dziecko uniesionymi 

nogami wykonuje ruchy okrężne, naśladujące kręcenie pedałami. �� 

 

 „Marsz z laską na plecach” – ćwiczenie wyprostne.                                                       

Dziecko, trzymając rękoma laskę za końce, przenosi ją na plecy na wysokość łopatek i 

maszeruje dookoła sali w rytm uderzeń w tamburyn, miarowo oddychając. 

 

7. Na rafie koralowej – zabawa plastyczna, technika mieszana.                                          

Dziecko otrzymuje kartki oraz zmoczone gąbki. Zwilża gąbkami powierzchnię kartki. 

Następnie za pomocą pędzla maluje farbami akwarelowymi podmorską rafę koralową. Po 

skończonej pracy zasypuje kartki gruboziarnistą solą. Po wyschnięciu pracy przykleja do 

kartek różne rybki wycięte z papieru kolorowego.                                                                  

Środki dydaktyczne: białe kartki formatu A4, gąbki zwilżone wodą, pędzle, farby 

akwarelowe, gruboziarnista sól, papier kolorowy, nożyczki ��  

 


