
TEMATYKA TYGODNIOWA: MALI ODKRYWCY 

 

Wtorek 13.04. 

 

1. „Jak zostać wynalazcą?” - film edukacyjny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D49eSR-koWA 

 

2. Mały odkrywca – zabawa sensoryczna 

Rodzic przygotowuje nieprzezroczysty worek, a w nim różne przedmioty np: żarówkę, coś co 

ma kształt koła, motek wełny, watę itp. Dziecko wkłada ręce do worka. Ma za zadanie wybrać 

jeden przedmiot oraz opisać go i nazwać, nie wyjmując rąk z worka. Wyciąga przedmiot  

z worka i sprawdza, czy poprawnie go nazwało. Zabawa trwa do wyciągnięcia ostatniego 

przedmiotu z worka. 

 

3. Zabawy matematyczne: 

 

a) Kosmiczne kamienie 

Do zabawy potrzebne będą  różne kolorowe kamienie (szkiełka, koraliki). Rodzic mówi 

dziecku, że są to kosmiczne kamienie, które spadły na Ziemię z kosmosu. Dziecko odwraca się 

do rodzica tyłem, a on wrzuca po kolei kamienie (ilość dowolna w zależności od możliwości 

dziecka) do metalowego kubka/ puszki. Zadaniem dziecka jest policzenie wrzucanych kamieni 

i podanie ich liczby. Na koniec dziecko sprawdza, czy dobrze policzyło – wysypuje i przelicza 

kamienie. 

b) Prawy do lewego  

 

Dziecko na lewą rękę zakłada opaskę/gumkę (można też zaznaczyć na lewej ręce kropkę). 

Wykonuje polecenia rodzica: prawą ręka dotknij lewej ręki; prawą ręką dotknij lewej nogi; 

lewą ręka dotknij prawego ucha itd.  

 

c) Wyprawa w kosmos 

 

Dziecko nadal ma opaskę na lewej ręce. Rodzic mówi, że w kosmosie jest stan nieważkości – 

nie ma przyciągania ziemskiego i wszystko się przemieszcza. Wspólnie z dzieckiem ustala, 

gdzie jest przód statku kosmicznego (przód pokoju), a gdzie tył. Daje dziecku zadania do 

rozwiązania. 

Stań buzią w kierunku przodu statku. Z prawej burty statku przenieście dwa klocki na lewą 

burtę statku. 

 

Stań buzią w kierunku przodu statku. Z lewej burty statku przenieś dwie książeczki na prawą 

burtę statku. 

https://www.youtube.com/watch?v=D49eSR-koWA


Stań buzią w kierunku tyłu statku. Z prawej burty statku przenieś dwa klocki na lewą burtę 

statku. 

Stań buzią w kierunku tyłu statku. Z prawej burty statku przenieś dwie książeczki na lewą burtę 

statku. 

W celu prawidłowego rozróżniania stron prawej i lewej, podczas zabawy przypominamy 

dziecku o opasce na ręku. 

  

4. Robot to ja – zabawy ruchowe 

 

 Robot start-stop  

Gdy rodzic wystukuje rytm, dziecko-robot porusza się odpowiednio do tego rytmu. Kiedy 

rodzic mówi „robot stop” dziecko-robot zatrzymuje się i przez chwilę stoi nieruchomo 

nie zmieniając pozycji.  

 

 Zaprogramowane roboty 

W tej zabawie dziecko wykonuje polecanie wydawane przez rodzica np. „robot skacze”, „robot 

robi przysiady”, „robot przynosi przedmiot w kolorze zielonym” itp. Zabawę możemy utrudnić. 

Zamiast komend wydawanych słownie możemy się umówić z dziećmi, że będą rozpoznawały 

gesty lub dźwięki np. klaśnięcie oznacza podskok, dwa klaśnięcia to dwa podskoki. 

 

5. Jestem wynalazcą - Robot przyszłości – kreatywna zabawa plastyczna lub plastyczno-

techniczna 

 

Zadaniem dziecka jest wymyślenie i samodzielne (lub z niewielką pomocą rodzica) 

zaprojektowanie wynalazku, a dokładnie robota przyszłości. Pracę wykonuje z dostępnych  

w domu materiałów (kartonów, rolek, guzików, papieru, kredek itd.) Może to być praca płaska 

lub przestrzenna – wybór materiałów oraz formatu należy do małego wynalazcy  

 

 

6. Karty pracy: 

 

- książka Planeta dzieci część 3 str. 23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 


