
KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                                  Scenariusz zajęć 

                                        Środa 29.04.2020 

                       Temat 158: Rozwijamy wyobraźnię  

      

Cel główny:    

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

 yy powtarza słyszany rytm  

yy wykonuje ćwiczenia oddechowe  

yy uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

yy uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat 

 yy rozpoznaje i nazywa emocje  

yy uczestniczy w zabawie ruchowej  

yy łączy wycinankę z właściwym kształtem  

yy wie, kto to jest artysta  

yy układa historyjkę obrazkową  

yy tańczy krakowiaka  

yy łączy przedmiot z kolorem  

yy zgodnie pracuje w parach i w grupie  

yy przestrzega w zabawie ustalonych zasad. 

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: 

Powtórz mój rytm – zabawa rytmiczna.P.P.IV.7 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic proponuje dowolny rytm np. 2xklaśnięcie, dwa uderzenia w kolana 

i klaśniecie, dziecko siedząca obok go powtarza, a następnie podaje swój rytm.  



Ćwiczenia dużych grup mięśniowych:P.P.IV.2 

Dziecko porusza się po pokoju. Kiedy rodzic gra na np. metalowych łyżkach , wspina się na palce                         

i naśladują malowanie sufitu, kiedy przestaje grać, „malują” podłogę. 

A teraz tańczymy - Baby Shark Dance | PINKFONG Songs for Children – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

  

 

„Narodziny wiersza” – słuchanie opowiadania G. Kasdepke i rozmowa na jego 

temat.P.P.IV.6; IV.2; II.1 

Rodzic czyta opowiadanie: 

Narodziny wiersza 

Pewnego razu urodził się mały wierszyk.                                                                                           

Nie wiadomo, kto był jego ojcem, kto matką.                                                                                        

Pewne jest tylko to, że urodził się w głowie poety.                                                                          

Otworzył jedno oko, drugie, popatrzył na ten świat…                                                                                

i jak nie zacznie drzeć się wniebogłosy!                                                                                              

Ach co też się wtedy działo z biednym poetą…                                                                                 

Nigdzie nie mógł znaleźć sobie miejsca.                                                                                          

Chodził z kąta w kąt, potem biegał po podwórku,                                                                      

przemawiał sam do siebie, tarł spocone czoło,                                                                              

wyciągał z kieszeni notes i drżącymi dłońmi starał się wierszyk zapisać.                                          

Nic z tego. Napił się więc, pił dużo, dużo, a potem usiadł na trawie,                                             

zasadził się na wierszyk – i czeka.                                                                                             

Ale wierszyk, choć mały, wcale nie był głupi.                                                                                  

Umykał przed długopisem poety,                                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/embed/XqZsoesa55w?feature=oembed


chował się przed jego pamięcią, a później biegał, biegał, biegał!                                                         

A że młody był, to i psotny,                                                                                                         

wymęczył biednego poetę tak bardzo, że ten tylko siedział i kiwał się jak obłąkany.                                      

W końcu jednak wierszyk spoważniał, urósł i pożałował poety.                                                   

Podszedł do niego i mówi: „Tu jestem”.                                                                                       

„Gdzie?” – wyszeptał ostrożnie poeta.                                                                                               

„W twoich myślach”.                                                                                                                 

Wyciągnął poeta z kieszeni długopis, a potem – delikatnie, by broń Boże nie spłoszyć 

wierszyka – ułożył go na papierze.                                                                                                         

A wierszyk wyciągnął się na nim jak na tapczanie, zamknął oczy i zasnął.                                  

Grzegorz Kasdepke Źródło: G. Kasdepke, „Grzegorz Kasdepke Dzieciom”, Nasza 

Księgarnia, Warszawa 2011, s. 34–35. 

Po wysłuchaniu opowiadania rodzic prowadzi rozmowę na jego temat. Zachęca dziecko do 

odpowiedzi na pytania: Gdzie się urodził wiersz? Jak się zachowywał? Co czuł poeta? Co 

czuł wiersz? Jak skończyła się ta historia?. Dziecko opowiada skąd się biorą wiersze i jak 

powstają. Nauczyciel ogłasza konkurs recytatorski.  

Kto może być artystą? – zabawa dydaktyczna.P.P.IV.2 

Rodzic zachęca dziecko do wyjaśnienia, kto to jest artysta, kogo można nazwać artystą.                      

Na przykład: malarza, bo maluje, tworzy obrazy; fryzjera, bo strzyże, czesze, kreuje, tworzy 

fryzury; cukiernika, bo piecze, ozdabia, tworzy ciasta i torty; krawca, bo szyje, tworzy 

ubrania; fotografa, bo robi, tworzy zdjęcia; rzeźbiarza, bo rzeźbi, tworzy rzeźby. Można 

poszerzyć rozumienie pojęcia „artysta” o osobę która wykonuje coś po mistrzowsku – 

arcymistrz (aktor, sportowiec). 

Zabawa w artystów – praca plastyczna do bajki „Kopciuszek”.P.P.IV.5 

Dziecko przypomina sobie przebieg akcji w bajce „Kopciuszek”. Opowiada, jak rozgrywała 

się akcja, co się po kolei działo. Podczas opowiadania może odszukiwać odpowiednie sceny 

na obrazkach z „Wyprawki”. Następnie przykleja ilustracje we właściwej kolejności, może 

dodać element według uznania, np. wykonać kolaż. Dziecko może w tym czasie słuchać 

muzyki balowej, np. walce Straussa. 

 Pomoce: W „Kopciuszek”, klej, nożyczki, kartka z bloku, kredki,  

Johan Strauss-Nad pięknym modrym Dunajem 

https://youtu.be/Oip1FwYLSwk 

  

https://youtu.be/Oip1FwYLSwk
https://www.youtube.com/embed/Oip1FwYLSwk?feature=oembed


 

Co malarz namalował? – rozwijanie wyobraźni.P.P.IV.11 

Rodzic pyta: Co namalował malarz, używając farby żółtej? Dziecko wymienia przedmioty                

w żółtym kolorze następnie zmienia kolor, a dziecko wyszukuj inne przedmioty. Można 

spróbować wymienić dwa kolory, np. czerwony i zielony (kwiatek), a nawet trzy.  

Co to za instrument? – zabawa naśladowcza.P.P.I.5 

Dzieci staje twarzą zwrócone do rodzica. Rodzic występuje w roli muzyka, który naśladuje 

grę na różnych instrumentach. Dziecko odtwarza ruchy rodzica i nazywa instrumenty. 

Następnie dziecko, odgrywa rolę muzyka. 

Zabawy dowolne   

www.minimini.pl                                                                                                                    

Jest to oficjalna strona pierwszego polskiego kanału MiniMini przeznaczonego dla dzieci w 

wieku do 7 roku życia. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne dla przedszkolaków 

zachęcą maluchy do nauki angielskiego, pokażą podstawy matematyki, wprowadzą w świat 

przyrody i zwierząt. 

www.ciufcia.pl 

Ciufcia to projekt przeznaczony dla rodziców i dzieci pomiędzy drugim a szóstym rokiem 

życia. W jego skład wchodzą gry i zabawy dla dzieci oraz blog. Zabawy dla dzieci 

zamieszczone na Ciufci zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu rozwoju. 

www.disney.pl 

Oficjalna strona Disney Channel. Disney Online - magiczne miejsce w Internecie, gdzie dzieci i 

ich rodzice łączą się ze swoimi przyjaciółmi, aby grać, uczyć się i odkrywać. 

www.dladzieci.pl 

Zabawa, edukacja, gry, opowiadania, bajki, kolorowanki, filmy, bajkowe postacie, 

bohaterowie, multimedia, mp3, forum, puzzle, gry komputerowe, literki, cyferki, komiksy, 

krzyżówki. 

 

http://www.minimini.pl/
http://www.ciufcia.pl/
http://www.disney.pl/
http://www.dladzieci.pl/

