
Scenariusz zajęć –piątek, 24 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat 155.: Klub Talentów 

1. Co potrafię, w czym jestem dobry/dobra? – rozmowa kierowana.                                

Dziecko opowiada o tym, co lubi robić, co sprawia mu przyjemność. Następnie wymienia 

czynności, w których jest dobre, których wykonanie przynosi mu satysfakcję. Do tej 

rozmowy można wykorzystać fotografie dzieci, które wykonują swoje hobby, np. 

występują w przedstawieniach, grają w piłkę, ćwiczą, jeżdżą na rowerze.                              

Środki dydaktyczne: fotografie dzieci uprawiających różne hobby ��  

 

2. Klub Talentów – zabawa wprowadzająca, odczytywanie symboli.                                

Rodzic proponuje dziecku przystąpienie do Klubu Talentów, którego zadaniem jest 

poszukiwanie odpowiedzi na różne dziecięce pytania. Dziecko otrzymuje przygotowaną 

wcześniej przez rodzica legitymację ze swoim zdjęciem i imieniem. Rodzic wyjaśnia, że 

każdy członek Klubu Talentów ma swój własny talent. I dzisiaj w Klubie Talentów jest 

taki dzień, w którym możemy odkryć swoje talenty. Dziecko w ciągu całego dnia będzie 

wykonywało kolejne zadania i sprawdzało, czy ma predyspozycje do rozwijania 

określonego talentu. Kolejne zaliczone zadania rodzic odznaczy na odwrocie legitymacji, 

gdzie powinno się znajdować miejsce na pieczątki potwierdzające posiadanie danego 

talentu (legitymacje można zawieszać na szyi jak identyfikatory).                                         

Środki dydaktyczne: przygotowane wcześniej przez nauczyciela legitymacje Klubu 

Talentów ��  

 

3. 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. 

 

4. Jaki to talent? – zabawy z odczytywaniem symboli.                                                          

Rodzic prezentuje ilustracje z symbolami przedstawiającymi czynności: śpiew, taniec, grę 

na instrumencie, malowanie, rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych, 

układanie opowiadań, uprawianie sportu, majsterkowanie, gotowanie. Dziecko odczytuje 

z ilustracji, o jakie talenty chodzi. Zastanawia się, czy tylko takie talenty mogą mieć 

ludzie. Może spróbować samodzielnie wymienić inne rodzaje talentów, np. zdolności 

przywódcze, talent do nauki języków.                                                                                    

Środki dydaktyczne: symboliczne przedstawienia różnych talentów �� 

 

5. Talent muzyczny – zabawy muzyczno-rytmiczne.                                                             

Rodzic – wystukuje proste, krótkie rytmy z wykorzystaniem sylab rytmicznych „ta” oraz 

„ti” (można zagrać rytmy na instrumentach perkusyjnych). Dziecko powtarza rytm. Z 

każdym kolejnym zadaniem poziom trudności wzrasta.                                                          

Środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne 

 

6. Talent wokalny – zabawy ze śpiewem.                                                                                

Rodzic intonuje prostą śpiewankę w zakresie pentatoniki solmizacją (np. do – re – mi – so 

– la, la – so – mi – re – do, do – mi – do – la). Dziecko, jak w poprzedniej zabawie, 

powtarza zagadkę melodyczną. 

 

7. Talent taneczny – swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce.                                         

Rodzic odtwarza kilka utworów muzycznych (np. „Samochodziki, Wesołe miasteczko” , 

„Malowanie deszczu” , „Rozmowa robotów” ). Dziecko ma za zadanie oddać ruchem 

nastrój utworu. Dziecko może poruszać się do muzyki tak, jak ma ochotę. Na zakończenie 

dziecko ocenia, jak się czuło, kiedy poruszało się do muzyki, czy sprawiało mu to 

przyjemność, czy było to łatwe czy trudne.                                                                            

Środki dydaktyczne: nagrania różnorodnych utworów muzycznych 

 

8.  Talent plastyczny – swobodna ekspresja plastyczna przy muzyce.                                   

Dziecko siada przy stoliku. Rodzic odtwarza nagranie utworu, np. „W grocie króla gór”. 

Dziecko za pomocą kredek pastelowych na kartkach formatu A4 próbuje zilustrować to, 

co słyszą. Jeżeli utwór jest zbyt krótki, można odtwarzać go kilkakrotnie.                            

Środki dydaktyczne: Utwór „W grocie króla gór” ��  

 

9. Talent do zadań matematycznych i logicznych – rozwiązywanie łamigłówek.              

Rodzic zadaje dziecku kilka zagadek logicznych i matematycznych, do których 

rozwiązania dziecko powinno wykorzystać dostępne rekwizyty. Uwaga! Przy trzeciej 



zagadce rodzic pokazuje dziecku dwa autobusy - jeden z widocznymi drzwiami, drugi od 

strony bez drzwi. Dziecko stara się udzielić poprawnych odpowiedzi.                                   

Zagadka 1. Szły drogą pieski, jeden był czerwony, drugi był niebieski, trzeciego nie było. 

Ile piesków szło drogą? (dwa, przecież trzeciego nie było)                                                   

Zagadka 2. Ania i Kasia mają w swoich torbach po tyle samo cukierków, chociaż one 

same nie wiedzą, ile ich dokładnie mają. Ania zjadła ze swojej torby dwa cukierki. Co 

musi zrobić Kasia, żeby mieć w torbie tyle samo cukierków, ile ma Ania? (wyjąć z torebki 

dwa cukierki)                                                                                                                              

Zagadka 3. Stoisz na przystanku i widzisz dwa autobusy. Który z nich przyjedzie na twój 

przystanek? (ten, którego drzwi widać; ten drugi pojedzie na przystanek znajdujący się po 

przeciwnej strony ulicy, ponieważ ma drzwi z drugiej strony)                                               

Środki dydaktyczne: sylwety piesków, flamastry, dwie torby z nieznaną liczbą cukierków, 

sylwety autobusów  

 

10. Talent sportowy – zabawy gimnastyczne.                                                                      

Dziecko wykonuje ćwiczenia zaprezentowane przez rodzica (np. przewrót w przód, 

mostek z pozycji leżącej z asekuracją, przeskok przez przeszkodę).                                      

Środki dydaktyczne: materac, płotki �� 

 

11. Talent kulinarny – zabawa rozwijająca zmysł smaku i powonienia.                              

Rodzic przygotowuje w pudełeczkach różne produkty: pieczywo, owoce, warzywa, 

przyprawy. Dziecko może spróbować rozpoznać je za pomocą smaku i zapachu, ale z 

zawiązanymi oczami.                                                                                                            

Środki dydaktyczne: różne produkty spożywcze i przyprawy w nieprzeźroczystych 

pojemnikach ��  

 

12. Talent literacki – układanie opowiadania na podstawie ilustracji.                                  

Rodzic prezentuje dowolną ilustrację przedstawiającą dziecko w czasie zabawy. Dziecko 

ogląda kolejno ilustrację. Po skończeniu rodzic rozpoczyna opowiadanie, np.: Pewnego 

słonecznego dnia Adaś zabrał ze sobą piłkę i poszedł na boisko. Dziecko przez 30 sekund 

(czas ustawia rodzic na minutniku) opowiada kolejny etap tej historyjki. Nauczyciel może 

nagrywać opowieść, a następnie ją spisać i wręczyć dziecku w formie wydrukowanej. 

Wariant łatwiejszy: gdy dziecko zapozna się z treścią obrazka, dziecko może przez 20 

sekund opowiedzieć swoją własną historyjkę, która wiąże się z obejrzaną ilustracją. 

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające dzieci w czasie zabawy, minutnik �� 

 

13. Talent aktorski – ekspresja teatralna.                                                                              

Dziecko ma za zadanie wypowiedzieć zdanie: Dziś jest piękna pogoda, wyrażając za jego 

pomocą różne emocje, np. złość, radość, obrzydzenie, smutek. �� 

 

14. Mam talent! – rozmowa podsumowująca zajęcia.                                                             

Dziecko stara się podzielić swoimi wrażeniami i odczuciami związanymi z zadaniami 

wykonywanymi w ciągu całego dnia. Określa, które zadania przypadły mu do gustu, a 

które były trudne. Można zapytać dziecko, czy rozwiązywanie trudnych jego zdaniem 



zadań przyniosło mu satysfakcję. Rodzic powinien zwrócić uwagę na to, że talent się ma, 

ale najpierw należy go odkryć, a później rozwijać, a to wymaga wielu ćwiczeń i 

wytrwałości. 

 


