
Scenariusz zajęć w ramach realizacji przedszkolnego programu 

„Podróże z Wesołym Pędzelkiem” 

 

Temat: Wyruszamy w daleką podróż do Afryki. 

Data realizacji: 30 listopada 2020 r. 

Cele: 

- poszerzanie wiedzy na temat kontynentów (Afryka); 

- zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach integracyjnych;  

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i konstruowania dłuższych wypowiedzi 

na zadany temat;  

-doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej 

Środki dydaktyczne: mapa świata; dowolne przedmioty do zabawy „Co się przyda w 

podróży?”; duże arkusze gazety (dla każdego dziecka); małe kocyki (po jednym dla 

każdego dziecka); fotografie wybranych zwierząt afrykańskich; ilustracje 

przedstawiające zwierzęta na tle zachodzącego słońca, podkłady muzyczne 

„Afrykańskie rytmy” i „Zachód słońca”. 

Przebieg zajęć: 

1. A może do Afryki? – rozmowa kierowana. Nauczyciel zaprasza dzieci do 

koła i informuje, że za chwilę udadzą się w podróż. Prezentuje fotografię 

morza w pogodny dzień i zadaje pytanie, gdzie ich zdaniem odbędzie się 

podróż. Pokazuje mapę świata i wyjaśnia, że pojadą do Afryki. Zadaniem 

dzieci jest odnalezienie kontynentu. 

2. Prezentacja filmu przedstawiającego krajobrazy, zdjęcia związane z 

Afryką. 

https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4 

3. Co się przyda w podróży? – zabawa rozwijająca twórcze myślenie. 

(Zabawa dla starszych przedszkolaków).Prowadzący rozkłada na środku 

dywanu kilka przedmiotów, które mniej lub bardziej mogą się przydać w 

podróży (np. sznur, lornetka, okulary przeciwsłoneczne, koło ratunkowe i 

materac do dmuchania, konserwa, balon, zapałki, szczotka do włosów, szal na 

szyję, skarpetki, dezodorant, płyn do robienia baniek mydlanych). Zadaniem 

dzieci jest wymyślenie zastosowania wszystkich przedmiotów w trakcie 

podróży (np. bańki mydlane, aby zaprzyjaźnić się z mieszkańcami wyspy, 

którzy są nieprzyjaźnie nastawieni) 

4. „Ahoj dla wszystkich!”  Wyruszmy w daleką podróż– zabawa integracyjna 

przy piosence Ahoj, ahoj dla wszystkich! Ahoj, ahoj, ahoj! Ahoj, ahoj dla 

wszystkich! Ahoj, ahoj, ahoj! Dzieci siedzą w kręgu na podłodze i… ① 

podnoszą ręce w górę, ② klaszczą, ③ podnoszą nogi w górę, ④ klaszczą 

stopami. 



5. Zwierzęta afrykańskie – zabawa dydaktyczna (ćwiczenie percepcji 

wzrokowej). Wreszcie się udało! – uczestnicy stają na nieznanym lądzie i 

muszą się rozejrzeć, czy nie grozi im niebezpieczeństwo. Wykonują „lornetki” 

z rąk i patrzą dookoła. Nauczyciel prezentuje dzieciom fragmenty fotografii, na 

których widnieją zwierzęta afrykańskie (lwy, żyrafy, małpy, zebry, słonie, , 

hipopotamy, nosorożce, gepardy). Zadaniem dzieci jest jak najszybsze 

odgadnięcie, jakie zwierzę jest na fotografii, wypowiedzenie jego nazwy i 

poruszanie się w charakterystyczny dla niego sposób. 

6. „Egzotyczne owoce – zabawa dydaktyczna (ćwiczenie percepcji 

słuchowej). Prowadzący umieszcza na tablicy fotografie owoców (ananasy, 

banany, pomarańcze, kokosy, daktyle, migdały) oraz podpisy do nich, a 

starsze dzieci próbują odczytać nazwy. Nauczyciel rozrzuca na dywanie 

sylwety owoców wyciętych z kolorowego papieru, a zadaniem dzieci jest 

włożenie do swojego „koszyka” (np plastikowe miseczki) takich owoców, jakie 

prezentuje dorosły i w takiej ilości, jaką liczbę uderzeń w bęben usłyszą. Na 

koniec należy sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy mają tyle samo owoców w 

swoich koszykach. Następnie dzieci układają sylwety owoców obok 

właściwego napisu (napisy leżą w różnych miejscach na dywanie – 

podpowiedź obrazkowa nadal wisi na tablicy). 

7. . Afrykańskie rytmy – swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce. 

Prowadzący włącza utwór instrumentalny „Afrykańskie rytmy”, a dzieci 

poruszają się swobodnie, wykonując afrykański taniec wokół „ogniska”. 

Nauczyciel co jakiś czas wyłącza muzykę i wymienia imię dziecka, któremu 

wręcza bębenek - wygrywa jakiś rytm. Pozostali uczestnicy powtarzają go, 

tupiąc nogami lub klaszcząc.  

8. Zachód słońca – zabawa relaksacyjna. Dzieci słuchają utworu „Zachód 

słońca” i odpoczywają po dniu pełnym wrażeń. Układają się w wygodnej 

pozycji na dywanie i na chwilę zamykają oczy 

9. Zachód słońca w Afryce – praca plastyczna. Dzieci wykonują  ilustrację 

inspirowaną obrazkami zachodzącego słońca i utworem muzycznym „Zachód 

słońca”. Na pomarańczowej kartce (lub na kartce pomalowanej farbami w 

różnych odcieniach pomarańczowego) dzieci rozdmuchują przez słomkę dużą 

kroplę czarnej farby (zaczynając od samego dołu). W ten sposób powstanie 

sylweta drzewa. Następnie za malują sylwety wybranych zwierząt 

afrykańskich. Dzieci młodsze mogą przykleić wycięte przez nauczyciela 

elementy. Nauczyciel może również przygotować szablony zwierząt do 

samodzielnego odrysowania (ołówkiem na czarnej kartce) i wycięcia przez 

dzieci.  

10. Stworzenie wystawy prac dzieci, podsumowanie zajęć. 


