
Krąg tematyczny: Małe odkrycia. 

Scenariusz zajęć: Badam, odkrywam, eksploruję! 
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Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku 

– kształtowanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów, w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów między innymi: „ciężki”,  

„lekki”, „miękki”, „szorstki”, „gładki” 

– rozwijanie wyobraźni dotykowej 

– rozwijanie motoryki dużej 

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Magiczny klej” – zabawa orientacyjno-porządkowa. I.5; III.5 

Dziecko ustawia się na dywanie. Rodzic opowiada, co przyniósł: Dziś mam ze sobą magiczny 

klej, który skleja różne części ciała. Następnie rodzic włącza muzykę                  i proponuje 

dziecku bieganie na palcach, potem na piętach, na zgiętych kolanach, na prostych kolanach. 

Kiedy rodzic przerywa muzykę, dziecko ma za zadanie dobrać się      w parę z siostrą/bratem/tatą 

i „skleić ze sobą” wskazane przez rodzica części ciała.    Każde zadanie rodzic poprzedza  

zdaniem: 

Magiczny klej skleja wasze… 

ręce, 

łokcie, 

kolana, 

nosy, 

czoła, 

plecy... 

Środki dydaktyczne: Utwór do pobrania w pliku. 

 

2. „Co potrafią moje ręce?” – zabawa słuchowo-ruchowa. I.5 

Dziecko odpowiada na pytanie, co potrafią ręce. Następnie wykonujecie razem polecenia: 

– klaszczecie szybko, 

– klaszczecie wolno, 

– uderzacie w podłogę otwartą dłonią, 

– szybko – wolno, 

– zaciskacie pięść, 

– stukacie palcami o podłogę, 

– pstrykacie palcami, 

– wasze dłonie mogą się wzajemnie pogłaskać. 

Podczas zabawy rodzic zwraca uwagę na zmiany głośności, w zależności od siły i tempa 

klaskania/ stukania. 

 

3. Zajęcia główne: „Zagadka” – rozwiązywanie zagadki tekstowej. 



Rodzic zaprasza dziecko do siebie, odczytuje zagadkę:    

Moje dwa „narzędzia”, od pasa po szyję.   

Z ich pomocą piszę, bawię się i myję. (ręce) 

Po udzieleniu przez dziecko odpowiedzi rodzic nawiązuje do poprzednich zajęć: Za pomocą rąk 

odkrywaliśmy przedmioty ukryte w worku, zmysł dotyku umożliwia nam bycie odkrywcą. 

Następnie zadajemy pytania: 

Ile masz rąk? Ile masz palców u jednej ręki, czy w drugiej jest tyle samo?  

Rodzic prosi, aby dziecko złożyło palce ze sobą i porównało, czy w każdej rączce ma po pięć 

palców, rodzic akcentuje głośne liczenie. 

 
Źródło zagadki: Praca zbiorowa, „Ręce” [w:] „Zgadnij, co to!”, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2014, tłumaczenie  B. K. Jakubowski  

 

4. Zaczynamy zabawę badawczą „Badam, odkrywam, eksploruję!”.  IV.2; z.3 

Rodzic przygotowuje na środku dywanu tzw. „koło odkrywców”, w którym gromadzi materiały, 

przedmioty o rożnej fakturze, np.: filc, wełna, wata, płatki kosmetyczne, papier ścierny o różnej 

grubości, strony z gazety, zwykłe białe kartki... Przedmioty mogą być w plastikowych miseczkach 

bądź luzem na dywanie, ważne, aby były odsunięte od siebie, aby zaznaczyć różnice między nimi. 

Warto obok delikatnej faktury położyć coś o zupełnie odmiennej fakturze, np. papier ścierny – 

filc, gąbka do kąpieli gładka oraz szorstka. Zanim rodzic poprosi dziecko o dotykanie 

przedmiotów, zadaje pytania o ich nazwy, kolory o to, do czego służą, następnie prosi, aby 

dziecko, stojąc w kole, przykucnęło i zbadało przedmioty za pomocą dotyku. Dziecko może 

głaskać, pocierać, ściskać zgromadzone przedmioty (kartek oraz gazet nie ściskamy). W trakcie 

aktywności dziecka rodzic zachęca je do dzielenia się wrażeniami i odczuciami. Zachęca do 

posługiwania się określeniami „gładki”, „śliski”, „szorstki” itp. 

Środki dydaktyczne: np. filc, wełna, wata, płatki kosmetyczne, papier ścierny o różnej grubości, 

strony z gazety, zwykłe białe kartki, gąbka do kąpieli. 

 

5. Przy zadaniu nr.4 możemy wdrążyć naukę rymowanki „Mam pięć paluszków”. IV.5 

 

Mam pięć paluszków 

Mam pięć paluszków u ręki lewej 

i pięć paluszków u ręki prawej. 

Pięć to niedużo, 

ale wystarczy do każdej pracy i do zabawy. 

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, 

po nim serdeczny, na końcu mały. 

Pierwszy i drugi, 

trzeci i czwarty, 

na końcu piąty – trochę nieśmiały. 

 
Dla lepszego efektu zapamiętania rymowanki przez dziecko preferujemy pokazywanie rączkami poszczególnych 

etapów rymowanki. 

 

6. Praca plastyczna - „Piłeczka inna niż wszystkie”.  III.8; IV.1, IV.8; I.7 

Dziecko otrzymuje na grubszym papierze kontur koła (do pobrania w pliku). Za pomocą pędzla 

nakłada na „piłkę” grubą warstwę kleju, następnie nabiera ryż/kaszę i posypuje piłeczkę. Rodzic 

odsypuje z kartki nadmiar ryżu/kaszy, prace zostawiamy do wyschnięcia. 

Następnie dziecko maluje farbami „piłeczki” wypełnione ryżem/kaszą lub makaronem. Rodzic 

podpowiada, że piłki mogą być w kropki, paski, zygzaki, wielo- albo jednokolorowe. Dziecko 

samodzielnie wybiera kolory i wzory. 

Pracę można wysłać do wglądu nauczyciela na grupę „Żabki”. 

Środki dydaktyczne: kontur koła (do wydruku) na grubszym papierze dla dziecka, klej typu np. 

magic, pędzel, ryż, kasza, makaron, itp. tacki, farby. 



 

7. Dodatkowo: „Szlaczki” do pobrania w pliku. 


