
CELE: 
yy umiejętność wypowiadania się w różnych technikach 

plastycznych, 
yy rozwijanie fantazji, 
yy pobudzanie do aktywności i odkrywanie rzeczy nowych, 
yy poznawanie zwierząt żyjących w środowisku wodnym.

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
yy papierowy talerzyk, 
yy farby akwarelowe, 
yy biała i niebieska krepina, 
yy folia bąbelkowa, 
yy wstążki, tasiemki,
yy klej, 
yy nożyczki, 
yy papierowe wytłoczki  

po jajkach, 

yy blok techniczny  
w formacie A 4, 
yy plastikowe ruchome oczy,
yy papier kolorowy,
yy drucik kreatywny,
yy papierowe foremki  

do babeczek, 
yy perłowe koraliki, 
yy plastelina,

yy balon

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. �Nauczyciel�prezentuje�dzieciom�planszę�„Kocham�
przedszkole.�Na�wodzie”�i�omawia�z�dziećmi�to,� 
co�można�zobaczyć�na�wodzie,�a�następnie�to,� 
co�można�spotkać�pod�wodą.�

II.� �Nauczyciel�omawia�z�dziećmi�wygląd�i�zwyczaje�takich�
zwierząt�żyjących�w�środowisku�wodnym,�jak:

yy Meduza
yy Rak

yy Ostryga
yy Ośmiornica

III.��Nauczyciel�zachęca�dzieci,�by�udekorowały�salę� 
i�stworzyły�w�niej�podwodny�świat.�

IV.��Przygotowanie�meduzy:
yy Pomalować papierowy talerzyk farbami akwarelowymi  

na pastelowe kolory.
yy Zrobić dziurki w miseczce i przewlec sznurek (aby można 

było meduzę powiesić). 
yy Przygotować długie i wąskie paski z folii bąbelkowej, 

krepiny, wstążek.
yy Przykleić klejem introligatorskim od wewnątrz talerzyka 

długie fragmenty folii, krepiny, wstążek.
V.� �Przygotowanie�raka:
yy Wyciąć fragment wytłoczki po jajkach oraz pomalować  

go farbą.
yy Nakleić wycięty i pomalowany fragment wytłoczek po 

jajkach na kartkę z bloku technicznego i wyciąć tułów raka.
yy Wyciąć z kolorowego papieru szczypce i ogon.
yy dokleić na tułowiu raka ruchome oczy (lub wykonać  

je z papieru).
yy Zrobić z kreatywnego drucika nogi oraz czułki  

i przymocować je do tułowia raka.
VI.��Przygotowanie�ostrygi:
yy Wersja 1: złożyć na pół papierową foremkę do babeczek  

i nakleić w środku koralik.
yy Wersja 2: złożyć na pół papierowy talerzyk i umieścić  

w środku kulkę z plasteliny. 
VII.�Przygotowanie�ośmiornicy:
yy Nadmuchać balon.
yy Wykonać z kolorowego papieru oczy i nakleić je na balon. 
yy Przygotować z kolorowego papieru osiem łańcuchów i 

doczepić je do balonu.

sklep.wsip.pl
infolinia: 801  220  555

wsip.pl

Roczne przygotowanie przedszkolne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
PRZEDSTAWIONYCH  
W FILMIE PT. „PODWODNY ŚWIAT”

NAWIĄZANIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14.02.2017: 
I. Obszar fizyczny
7)  wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie jedną ręką i oburącz małych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów 
dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych 
prób pisania;

8)  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidło-
wej postawy ciała;

9)  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na roz-
poczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i 
pisanie.

II. Obszar emocjonalny
1)  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie  

z ich przeżywaniem;
2)  szanuje emocje swoje i innych osób;
4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla 

dziecka form wyrazu;
6)  rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że 

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
10)  dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku 

do nich życzliwość i troskę;
11)  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła sa-

tysfakcji estetycznej.
III. Obszar społeczny
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy 
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas 
odpoczynku;

8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec in-
nego dziecka, grupy.

IV. Obszar poznawczy
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się w bliskim 

otoczeniu, za pomocą komunikatów pozawerbalnych: […]impresji plastycznych, 
technicznych, […], konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się w bliskim 
otoczeniu, za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim 
w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, 
rytmicznie […];

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, ma-
zakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa 
w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie planuje ruch […], 
określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przed-
miotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, 
a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

18)  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych […], dotyczącymi 
życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym […];
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 Karty pracy 
  Wyprawki (2 części)
 Księga zwierząt
 Poradnik dla rodziców
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Idealny cykl edukacyjny  
dla najmłodszych przedszkolaków

Zanim mali tropiciele zrozumieją, jak działa świat, 
pozwalamy im zobaczyć, dotknąć i poznać.  
Cykl edukacyjny Tropiciele wykorzystuje naturalny 
entuzjazm dzieci do eksperymentowania. Nauka przez 
zabawę, podczas ciekawych zajęć najlepiej kształci 
umiejętności najmłodszych przedszkolaków.

Zając Tup – Sympatyczna maskota, 
pełni role wiernego towarzysza 
dziecka stawiającego pierwsze kroki 
w przedszkolu. Znajduje się w każdym 
pudełku z zastawem dla przedszkolaka. 
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