
                    KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                             Scenariusz zajęć 

                                                                         Piątek 24.04.2020 

                                         Temat 155.: Eksperymenty to superzabawa 

Cel główny:    

Rozwijanie w dziecku naturalnej ciekawości doświadczania i eksperymentowania 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• eksperymentuje z użyciem wagi  

• wyraża ekspresję twórczą podczas tworzenia dekoracji  

• bierze udział w ćwiczeniach porannych  

• lepi z plasteliny  

• bierze udział w zabawie ruchowej  

• wskazuje literę „ś” w wyrazach  

• przelicza elementy zbioru 

• dodaje i odejmuje w zakresie 12  

• miesza kolory i wyciąga wnioski z doświadczeń 

• eksperymentuje z magnesem 

• tworzy dekoracje, używając naturalnego materiału  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

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

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

 

Przebieg zajęć:  

„W siadzie ugiętym na kocyku między przeszkodami” – ćwiczenie mięśni brzucha.P.P.I.8  

Rodzic wzdłuż pokoju, holu rozstawia w odległości około 1 m od siebie przeszkody, np. 

krzesełka. Dziecko na złożonym na połowę kocyku, w siadzie ugiętym, z rękoma na 

kolanach, odpycha się stopami i przejeżdżają między przeszkodami, a następnie wraca na 

swoje miejsca. 

 

 

 



Teraz poćwiczymy przy muzyce.P.P.I.8 

https://youtu.be/InxomdEHL8M 

 

 

 W podróży – zabawa orientacyjno-porządkowaP.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.  

Co jest cięższe? – zabawy badawcze z wykorzystaniem wagi.P.P.IV.13 

Rodzic jeśli ma w domu podaje dziecku wagę kuchenną lub łazienkową. Dziecko waży siebie 

i różne przedmioty oraz porównują masę, używając określeń: „ciężki”, „cięższy”, „lekki”, 

„lżejszy”.  

Pomoce: waga kuchenna, łazienkowa i szalkowa 

Ile brakuje, ile muszę oddać? – zabawa matematyczna, przeliczanie elementów 

zbioru.P.P.IV.15  

Dziecko siedzi na dywanie, ma 15 liczmanów (klocki, guziki). Rodzic proponuje różne 

zadania, a dzieci przeliczają na materiale konkretnym i podają właściwe rozwiązania. 

Przykładowe zadania: – Chcę mieć 10. Mam 4. Ile mi brakuje? – Chcę mieć 7. Mam 3. Ile mi 

brakuje? – Chcę mieć 5. Mam 10. Ile muszę oddać? – Chcę mieć 12. Mam 7. Ile mi brakuje? 

Jeśli dziecko wykazują zainteresowanie i dalej chcą się bawić, można rozwiązywać inne 

zadania: – Mam 4 jabłka. Jeśli dokupię 4, to ile będę mieć razem? – Chcę mieć 10 naklejek. 5 

już mam, ile mi brakuje? – Miałem 10 talerzy. 2 się rozbiły, ile zostało? – Tata dostał 2 

ciastka, mama dostała 3, a ja 4. Ile mamy razem? – Miałem 12 nasionek, 7 już zasadziłem. Ile 

https://youtu.be/InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/embed/InxomdEHL8M?feature=oembed


jeszcze muszę zasadzić, żeby wykorzystać wszystkie? Po zakończeniu liczenia dziecko 

dorysowuje tyle roślin, ile było nasion, ziaren lub cebulek i dokonują samooceny pracy.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 68, liczmany dla dziecka, kredki  

Kolorowe doświadczenia – zabawy badawcze z farbowaniem wody.P.P.IV.13 

Dziecko siada do stolika, na którym rodzic przygotował małe słoiki i kolorowe paski bibuły. 

Dziecko najpierw miesza kolory według poleceń: czerwony i żółty, niebieski i żółty, 

czerwony i niebieski. Wspólnie wyciągają wnioski po przeprowadzonych doświadczeniach. 

Może dalej bawić się w łączenie różnych kolorów według uznania.  

Pomoce: małe słoiki, paski bibuły w różnych kolorach 

TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 

  

 

Ślimak – ćwiczenie małej motoryki, lepienie z plasteliny.P.P.I.7 

Dziecko otrzymuje podkładkę i plastelinę. Rodzic prosi dziecko, żeby pokazała, czy umie 

zrobić ślimaka z plasteliny. Jeśli nie, sam prezentuje swój sposób, tłumacząc, że trzeba 

rozwałkować plastelinę, a następnie zwinąć, formując koło.  

Pomoce: plastelina, podkładki 

 „Ś” jak ślimak – zabawy z literą „ś”. P.P.IV.4  

Dzieci siedzi przy stoliku. Rodzic zachęca je, aby wymyśliło nazwę dla swojego ślimaka, 

która będzie miała głoskę „ś” – np. ślimak Ścigacz. Dziecko podają realne nazwy z głoską „ś” 

albo tworzy własną. Następnie rodzic pokazuje obraz graficzny głoski i pyta, jaką inną literę 

im przypomina (dziecko odniesie się do litery „s”). Pokazujemy dziecku różne wyrazy,                     

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/embed/xm93WFJ7bNs?feature=oembed


z literką „ś” z prośba o wskazanie podanej literki. Rodzic zwraca uwagę dziecka na to, jak 

znacząca jest mała kreseczka w języku polskim. Na koniec dziecko rysują po śladzie ślimaka 

i śliwkę, wskazuje „ś” w wyrazach oraz wyodrębniają „ś” w nagłosie. Dokonują też 

samooceny pracy. 

Pomoce: karta pracy 4 s. 60, wyrazy z literą „ś” (np. świeca, śliwka, maść, ślimak, Jaś, Staś, ścieżka, 

śnieg, garść, kość, gość, świt, ktoś, coś, świnia, pierścionek, przejście) 

Owady – zabawa bieżna.P.P.I.5 

Rodzic gra melodię do biegu na np. plastikowych pustych butelkach, dziecko jest „pszczółką” 

i biega po pokoju. Na mocne uderzenie i hasło: Bąk – przykuca i pochyla głowę do klatki 

piersiowej. 

Ciekawa ozdoba – praca techniczna, wypełnianie butelki farbowaną solą.P.P.IV.11  

Rodzic zachęca dziecko do wykonania niepowtarzalnej ozdoby. Podaje dziecku naczynie, do 

której wsypuje sól. Dziecko miesza sól mazakiem, a kiedy będzie miała intensywny kolor, 

wsypują ją do butelki, używając lejka, i miesza kolejną porcję z innym kolorem. Kiedy cała 

butelka zostanie wypełniona solą, można ją wykorzystać jako wazon stanowiący ozdobę 

pokoju. 

Pomoce: duża przezroczysta butelka, lejek, sól – tyle, ile pomieści butelka, miseczki lub kubeczki, 

kolorowe mazaki. 

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

Rodzic rozkłada na dywanie poduchy, podusie, krążki, skakanki, koc, itp. Dziecko porusza się 

po rozłożonym sprzęcie, tak aby nie stanąć na dywanie. 

Co przyciąga magnes? – eksperyment z magnesem.P.P.IV.13  

Rodzic zaprasza dziecko do kącika badawczego. Prosi, aby przypomniało sobie co to jest 

magnes i jakie ma właściwości. Dziecko opowiada, co wie o magnesie, resztę dopowiadamy. 

Następnie dajemy dziecku magnes  aby zbadało, co magnes przyciąga w domu. Może również 

wykonać „notatki naukowe” w formie rysunków lub zapisu literowego w zależności od 

możliwości dziecka, np. na jednej kartce  rysuje/zapisuje, co magnes przyciągnął, na drugiej, 

czego nie przyciągnął. Po zakończeniu doświadczenia dziecko  opowiada o swoich 

spostrzeżeniach.  

Pomoce: magnesy 

Zabawy dowolne według zainteresowań. 

Gry i zabawy stolikowe: układanie puzzli, gry planszowe, konstruowanie z klocków, 

przeglądanie książeczek i czasopism 

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.dziecionline.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

