
                KRĄG TEMATYCZNY: Co to znaczy być odkrywcą? 

                                                 Scenariusz zajęć 

                                            Poniedziałek 27.04.2020 

                                                          Temat 156.: Mali odkrywcy 

Cel główny:    

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich 

prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, 

eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• wykorzystuje zmysły do odkrywania świata i jego tajemnic  

• podejmuje próby odczytywania informacji zakodowanych w sposób symboliczny  

• poznaje nowe miejsca oraz występujące w nich gatunki roślin oraz zwierząt  

• jest zainteresowane zdobywaniem informacji o różnych zakątkach świata  

• wykorzystuje różne techniki plastyczne do stworzenia kompozycji  

• uczestniczy w zabawach ruchowych   

• bierze udział w zabawach rozwijających wyobraźnię 

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

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

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

 

Przebieg zajęć:  

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

Rodzic rozkłada na dywanie obręcze, krążki, piankowe klocki, poduchy, złożony koc, itp. 

Dziecko porusza się po rozłożonym sprzęcie, tak aby nie stanąć na dywanie. 

,Ziemia, powietrze, ogień’’- zabawa ruchowa. P.P.I.5 

Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło rodzica- ,,Ziemia”- kładzie się na plecach na 

dywanie, nogi i ręce wyprostowane; na hasło- ,,Powietrze’’- klęczy, kołysze się na boki z 

wysoko podniesionymi rękami; na hasło ,,Ogień” – staje nieruchomo z szeroko 

rozstawionymi rękami i nogami. 

 

 



 Taniec - Śpiewające Brzdące - Ręce, nogi się ruszają 

https://youtu.be/rib2jV2PmbA 

 

 

Co znajduje się w pudełku? – zabawa  badawcza.P.P.IV.13 

Rodzic przygotowuje magiczne pudełko w którym umieszcza wiórki kokosowe. Następnie 

prezentuje dziecku symboliczne rysunki przedstawiające różne zmysły. Dziecko nazywa te 

symbole i przypomina sobie, co można zbadać poszczególnymi zmysłami. Następnie rodzic 

pokazuje dzieciom pudełko. Dziecko kolejno wykorzystuje zmysły słuchu, powonienia, 

dotyku, smaku i wzroku, aby odkryć, co znajduje się w skrzynce (wiórki kokosowe). Dziecko 

nazywa swoje odkrycie, a rodzic prezentuje fotografie: orzecha kokosowego (lub naturalny 

okaz) i palmy kokosowej.  

Pomoce: pudełko wypełnione wiórkami kokosowymi, ilustracje z symbolami różnych zmysłów, 

zdjęcia orzecha kokosowego (lub naturalny okaz) i palmy kokosowej. 

Do łodzi, załogo! – zabawa z chustą  animacyjną. P.P.III.5 

Rodzic rozkłada koc i prosi  dziecko, aby ustawiło się obok. Następnie prezentuje małą 

papierową łódeczkę, mówiąc, że zaraz ten stateczek zabierze wszystkich na wyprawę na 

bezludną wyspę. Dziecko ma za zadanie poruszać kocykiem w taki sposób, aby łódeczka 

przemieszczała się powoli w kierunku środka kocyka. Gdy uda jej się „wpłynąć do laguny” 

wszyscy mogą bezpiecznie wysiąść na brzegu bezludnej wyspy.  

Pomoce: kocyk, mały papierowy statek 

 

 

https://youtu.be/rib2jV2PmbA
https://www.youtube.com/embed/rib2jV2PmbA?feature=oembed


Gdzie leżą bezludne wyspy? – słuchanie fragmentu książki Neli Małej 

Reporterki.P.P.IV.18; IV.10; IV.2 

Rodzic czyta fragment rozdziału Nocne karmienie rekinów wąsatych w krainie bezludnych 

wysp z książki Nela i tajemnice oceanów. Tekst opisuje archipelag Malediwów:  

Cześć! Chciałabym cię teraz zabrać w pewne fantastyczne miejsce. Gdy tam dotarłam, to 

stwierdziłam, że znalazłam jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Zgadnij, o czym 

mówię…? O Malediwach! A wiesz, czym są Malediwy? To ponad 1100 wysepek na Oceanie 

Indyjskim, tak dokładnie 1190. Maleńkich, większych, a nawet takich mikroskopijnych, 

wyglądających jak paseczki złotego piasku usypane na morzu… (…) Malediwskie wyspy są 

przepiękne. Piasek jest niesamowicie biały, a w środku rośnie bujna roślinność i palmy. Z 

1190 wysp tylko 202 jest zamieszkanych… Wiesz, co to oznacza? Że około 1000 wysp jest 

bezludnych. Jedziemy więc do krainy bezludnych wysp! Może wybierzemy sobie jakąś i na niej 

zamieszkamy? 

 Źródło: Nela Mała Reporterka, Nela i tajemnice oceanów, wyd. Burda, Warszawa 2017, s. 

149–151. 

Następnie prezentujemy zdjęcia przedstawiające Malediwy (szczególnie ważne jest, aby 

znalazło się wśród nich chociaż jedno, na którym będzie widać atol z wewnętrzną laguną).  

Pokazujemy również, gdzie na mapie świata leżą Malediwy. Dziecko z pomocą rodzica 

wskazują na mapie świata miejsce, w którym znajduje się  Polska. Określają, czy Malediwy 

są blisko czy  daleko, czy można tam dojechać samochodem, a jeśli nie, to jakim innym 

środkiem transportu można się tam dostać.  

Środki dydaktyczne: zdjęcia przedstawiające Malediwy, mapa świata 

WF Dla Dzieci Online #7 - Treningi dla Twojego Dziecka w DomuP.P.I.8 

https://youtu.be/LVSMZjOwcTQ 

 

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


 Nurkowanie na rafie – oglądanie filmu przyrodniczego.P.IV.18; IV.19 

Rodzic odtwarza fragment dowolnego filmu przyrodniczego, w którym nurkowie schodzą pod 

wodę i oglądają rafę koralową. Prosi dziecko, aby przyjrzało się, jakie piękne stworzenia 

zamieszkują morską głębię. Aby wprowadzić dziecko w nastrój podmorskiej głębiny, można 

delikatnie przyciemnić pomieszczenie (zasunąć rolety, zgasić światło) i odtworzyć nagranie 

spokojnej muzyki. 

Środki dydaktyczne: fragment dowolnego filmu przyrodniczego przestawiającego nurkowanie w 

pobliżu rafy koralowej 

Nurkowanie na Wielkiej Rafie Koralowej 

https://youtu.be/aTbVngGnuz4 

 

 

Na rafie koralowej – zabawa plastyczna, technika mieszana.P.P.IV.11 

Dziecko otrzymuje kartki oraz zmoczone gąbki. Zwilża gąbkami powierzchnię kartek. 

Następnie za pomocą pędzla maluje farbami akwarelowymi podmorską rafę koralową. Po 

skończonej pracy zasypuje kartki gruboziarnistą solą. Po wyschnięciu pracy przykleja do 

kartek różne wycięte kolorowe rybki.  

Pomoce: białe kartki formatu A4, gąbki zwilżone wodą, pędzel, farby akwarelowe, 

gruboziarnista sól, kolorowe rybki , nożyczki 

Zabawy dowolne 

Serwis do nauki programowania dla dzieci w różnym wieku. Nauka możliwa dla dzieci juz od 

4 lat. 

https://studio.code.org/courses 

https://youtu.be/aTbVngGnuz4
https://studio.code.org/courses
https://www.youtube.com/embed/aTbVngGnuz4?feature=oembed


Serwis z bogatym ze zbiorem darmowych kolorowanek, które można wydrukować. 

https://www.kolorowankionline.net/ 

Strona programu wspomagającego naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień 

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

mnożenie oraz dzielenie. Program jest bezpłatny. 

http://matematykadladzieci.pl/ 

 

 

https://www.kolorowankionline.net/
http://matematykadladzieci.pl/

