
Scenariusz zajęć –czwartek, 30 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat: Mały naukowiec 

 

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. „Kim jest Naukowiec?”                                                                                                        

Próba odpowiedzi na pytanie czym zajmuje się naukowiec, jak wygląda jego praca, co 

jest mu potrzebne do pracy. 

3. Zabawa badawcza „Kolorowe wulkany” 

Szklane naczynia ustawiamy na tackach. Nalewamy do nich ocet (1/5 - 1/3 objętości). 

Odliczamy razem z dzieckiem i dodajemy sodę (1 kopiastą łyżeczkę do każdego z 

naczyń) i obserwujemy kipiący wulkan. 

Do naczyń warto dodawać barwniki - przy każdym powtórzeniu tego eksperymentu 

inny. W ten sposób możemy ćwiczyć z dzieckiem jak mieszają się kolory. 

Warto dodać też dodatkowy składnik, np. płyn do naczyń i mleko, porównać efekty - w 

czym piany są do siebie podobne, a czym się różnią przy poszczególnych wariantach?  

 

 



4. Zabawa badawcza „Kolorowa piana” 

Kubek stawiamy na tacce. Nalewamy do niego wodę (ok. ½ kubka). Dodajemy porcję 

pianki do golenia. Strzykawką lub zakraplaczem dodajemy kolorowe barwniki. 

Obserwujemy wędrówkę kolorowych kropli. 

 

5. Zabawa ruchowa „Ogień – burza – powietrze” 

Rodzic włącza energiczną muzykę, do której dziecko dowolnie tańczy. W trakcie 

zatrzymania muzyki na hasło „ogień” dziecko siada na krzesełku, na  hasło „burza” 

dziecko musi jak najszybciej się położyć, na hasło „powietrze” dziecko powinno 

zastygnąć w bezruchu. 

 

6. Zabawy  z wiatrem (ćwiczenia oddechowe): 

Jak możemy wywołać wiatr (pomysły dziecka – dmuchanie, bieganie, machanie 

rękami, wachlarzem, gazetą itp.) 

Naśladowanie wiatru: wciąganie powietrza nosem – wydychanie ustami, szumienie jak 

wiatr, bieganie z paskiem bibuły i obserwowanie jej reakcji, dmuchanie na papierowy 

motylek (bez słomki i ze słomką), przenoszenie motylka za pomocą słomki. 

 

7. Zabawy ze światłem 

Eksperyment trzeba przeprowadzić w zaciemnionym pomieszczeniu. Dziecko wybiera 

dwie zabawki - większą i mniejszą - które należy ustawić w taki sposób, by ich cienie 

pojawiły się na ścianie. Co się stanie, jeśli oddalimy zabawkę od źródła światła? A co 

się stanie, jeśli ją przybliżymy? Czy możemy tak manipulować światłem, żeby  mniejsza 

zabawka miała na ścianie większy cień, a większa zabawka mniejszy? W jaki sposób 

musimy ustawić źródło światła? Postarajcie się znaleźć odpowiedzi na te pytania.  

 

8. Znikająca moneta 

Połóżcie monetę na stole i postawcie na niej pustą szklanką. Stojąc naprzeciwko, 

zobaczycie, że pod szklanką jest moneta, natomiast kiedy wlejecie do niej wodę, 

moneta znika! 

 

9. Kopciuszek 

Jak oddzielić sól od pieprzu? Po zmieszaniu drobno zmielonego pieprzu i soli potrzyj 

plastikową łyżkę o wełnę i przyłóż do mieszanki. Czarne ziarna pieprzu „podskoczą” do 

łyżki i zostaną oddzielone. 

Wniosek: Plastikowa łyżka naładowała się elektrycznie wskutek pocierania o wełnę. 

Ładunek elektryczny przyciąga ziarna pieprzu. Ponieważ ziarna pieprzu są lżejsze niż 

ziarenka soli, nawet przy większej odległości przezwyciężą swój ciężar. 

 


