
           KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

 

                                                 Scenariusz zajęć 

                                                                      Wtorek 21.04.2020 

                        Temat 152.: Wynalazki, które zmieniły świat 

 

Cel główny:    

Ukazanie znaczenia osiągnięć techniki w dzisiejszym świecie. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• odtwarza szeregi i rytmy   

•  potrafi wskazać wynalazki  

• uważnie słucha o odkrywcach  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• wypowiada się na temat życia bez wynalazków  

• układa historyjkę obrazkową   

• rozwija umiejętność opowiadania, tworzenia narracji  

• ogląda film edukacyjnym 

• tworzy zabawkę z recyklingu   

 

 Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

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

 

Przebieg zajęć: 

Ćwiczenia ożywiające: Zestaw „Ćwiczenia małych odkrywców”P.P.I.5 

Dziecko stoi na dywanie, trzyma swoją wstążki z bibuły lub materiału. Na hasło rodzica: 

Leci! – biega po pokoju, unosząc wstążki wysoko. Na hasło: Ląduje! – przykuca i opuszczają 

wstążki na podłogę. 

 „Hulajnoga” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.P.P.I.8 

 Dziecko składa kocyk tak, aby miał podłużny kształt. Rodzic rozstawia po pokoju 

przeszkody (krzesła, poduchy. klocki, piłki itp.) Dziecko jedną stopę stawia na kocyku, drugą 

odpycha się, jakby jechały na hulajnodze. Ćwiczenie wykonuje odpychając się raz prawą, raz 

lewą stopą. Na koniec nauczyciel usuwa przeszkody. 



SKACZEMY, BIEGNIEMY – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce 

hity!  https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

  

 

Układaj tak jak ja – odtwarzanie szeregów i rytmów.P.P.IV.12 

Dziecko w parach z rodzicem lub rodzeństwem dobierają sobie klocki, z których jedna osoba 

układa jakiś szereg albo rytm, a druga go odtwarza.  Porównujemy dwa obrazy, dziecko 

przelicza klocki. 

Wynalazki, które zmieniły świat – promyczkowe uszeregowanie. P.P.IV.2 

Rodzic prosi, aby dziecko zastanowiło się, które wynalazki mogły zmienić na lepsze życie na 

naszej planecie. Odpowiedzi dziecka rodzic zapisuje na karcie z bloku. Następnie pokazuje 

ilustracje kilku najważniejszych wynalazków (np. żarówki, silnika spalinowego, samolotu, 

kompasu, telefonu, internetu) i wspólnie sprawdzają, czy zostały one już wymienione przez 

dzieci. Dziecko wypowiada się, jakie zastosowanie mają te wynalazki w codziennym życiu, 

jak można je praktycznie wykorzystywać.  

Pomoce: ilustracje wynalazków (np. żarówki, silnika spalinowego, samolotu, kompasu, telefonu), 

mazak, arkusz papieru 

 Kto to jest? Co to jest? – oglądanie zdjęć wynalazców i ich wynalazków, rozmowa.P.P.IV.6            

Rodzic pokazuje zdjęcia słynnych wynalazców oraz ich wynalazków. Dziecko przygląda się 

fotografiom. Rodzic podaje jako ciekawostkę imiona i nazwiska tych osób. Dziecko 

rozmawia z rodzicem, jakich wynalazców oni znają, oraz za pośrednictwem internetu aby 

poszukali jakiegoś ciekawego wynalazku.  

Pomoce: kto i co wynalazł-karta pracy w pliku do pobrania 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/embed/OZTYeTEZ2wA?feature=oembed


Poznajemy wynalazców – oglądanie filmu edukacyjnego.P.P.IV.6                                                           

„Byli sobie wynalazcy”. Rodzic wprowadza dziecko w tematykę filmu. Mówi o wielkich 

wynalazcach, którzy ciężko i długo pracowali nad ważnymi informacjami, które przetrwały aż 

do dnia dzisiejszego. Wyjaśnia, że z tej wiedzy korzystamy dzisiaj również my. Po obejrzeniu 

materiału filmowego dzieci opowiadają o swoich spostrzeżeniach.  

 film „Byli sobie wynalazcy” (dostępny w internecie) 

Byli sobie wynalazcy - Bracia Raid i lotnictwo https://youtu.be/y7rLghz6bzY 

 

Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety.P.P.I.5 

Gazetę wystarczy pociąć  na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. 

Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków 

 Jak było wcześniej? – rozmowa. P.P.IV.2 

 Rodzic pokazuje ilustrację wybranego przez siebie wynalazku i pyta, jak mogli radzić sobie 

ludzie, zanim został on wynaleziony. Dziecko wypowiada się na temat tego, czym ludzie 

oświetlali pomieszczenia albo jak żyli bez telefonu, jak przemieszczali się bez samochodów. 

Rodzic rozmawia, z dzieckiem o wybranym wynalazku możemy wyszukać informacji, 

filmików w internecie.  

 Pomoce: ilustracje wynalazków (np. żarówka, silnik spalinowy, samolot, kompas, telefon) 

Co się wydarzyło? – układanie historyjki obrazkowej.P.P.IV.5 

Dziecko siedzi na  dywanie lub przy stoliku. Najpierw odszukuje na obrazkach na karcie 

pracy obiekty z ramki i je nazywa, następnie opowiada treść historyjki. Historyjka może być 

opowiadana kilka razy w różnych wersjach. 

 Środki dydaktyczne: KP4 s. 10, kredki 

https://youtu.be/y7rLghz6bzY
https://www.youtube.com/embed/y7rLghz6bzY?feature=oembed


Ćwiczenie mięśni brzucha „Rowerek” P.P.I.8 

 Dziecko leży na plecach, trzyma gazetę – kierownicę i naśladują jazdę na rowerze. 

 Zabawa w kodowanie – zabawa rozwijająca logiczne myślenie. P.P.III.9 

Dziecko siedzi przy planszy do kodowania. Rodzic jako pierwszy układa na planszy kartoniki 

oraz strzałkami koduje, co ma zrobić dziecko. Po kilku powtórzeniach dziecko w podobny 

sposób bawi się samo lub rodzeństwem. Na zmianę układają na planszy kartoniki, a następnie 

strzałkami kodują, co ma zrobić brat lub siostra. Do poszczególnych elementów można 

wymyślać różne narracje. 

 Pomoce: „Zabawy w kodowanie” 

Zabawy dowolne 

                                               http://matematykadladzieci.pl/ 

Strona programu wspomagającego naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień 

matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb, 

mnożenie oraz dzielenie. Program jest bezpłatny. 

 

                                                     http://pisupisu.pl/  

Serwis zawierający gry edukacyjne z podziałem na dzieci najmłodsze, starsze i całkiem duże, 

a zachęcające do nauki poprzez zabawę. Dla najmłodszych przygotowano: naukę pisania na 

klawiaturze, słowne zabawy, naukę literek oraz trening umysłu. 

http://matematykadladzieci.pl/
http://pisupisu.pl/

