
 
 
 

Dzień 2  7.04.2021 -  Zmysł węchu i kolorowe kryształy 

 

„Woreczki zapachowe”- zabawa rozwijająca zmysł węchu. 

 Dajemy dziecku, woreczek wewnątrz których znajdują się różne przyprawy. Na każdym z 

woreczków, naklejamy karteczkę z nazwą danej przyprawy. Odczytujemy dzieciom nazwy 

przypraw, a dzieci starają się zapamiętać prezentowane zapachy i nazwy przypraw. 

Następnie, zawiązujemy oczy dziecku. Dziecko musi po zapachu odgadnąć, jaką przyprawę 

do powąchania otrzymał. 

( do zadania można wykorzystać przyprawy jakie znajdują się w naszym domu) 

 

 

 

„Pięć zmysłów”- wysłuchanie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

 



 
 
 

 „Jak dbamy o nasze zmysły” zabawa dydaktyczna. Zadajemy dzieciom pytania, a dzieci 

odpowiadają słownie lub przez podniesienie kartki z napisem „tak” lub „nie”– zawsze uzasadniając 

swój wybór. np. 

– Czy powinniśmy oglądać książki, gdy stół jest dobrze oświetlony? 

– Czy możemy głośno krzyczeć koledze do ucha? 

– Czy powinniśmy brudnymi rękami przecierać oczy? 

– Czy powinniśmy zakładać okulary przeciwsłoneczne, kiedy słońce świeci nam w oczy? 

– Czy można słuchać bardzo głośnej muzyki? 

– Czy można jeść i pić bardzo gorące potrawy? 

– Czy można wkładać do nosa drobne przedmioty? 

 

„Poznajemy zapachy” – zabawa badawcza-  dajemy dzieciom różne płyny do powąchania a 

następnie kropimy waciki różnymi zapachami: olejkami zapachowymi np. mięta, rumianek 

melisa, lawenda, pomarańcza, perfumami, zmywaczem do paznokci, octem itp. (zapachy mogą 

być różne nie koniecznie te które są wypisane). Każdy wacik podpisujemy wyrazami do 

globalnego czytania. Dzieci, wąchając waciki, odgadują, czym zostały pokropione, odczytują 

wyrazy pod zapachami. 

                                                       

 



 
 
 

                      

Ćwiczenia dla dzieci wycieczka do Zoo- prawidłowa postawa - YouTube 
www.youtube.com › watch  

 

„Telefon sylabowy” – zabawa ruchowa. Rzucamy piłkę do dziecka mówiąc pierwszą sylabę 

dowolnego wyrazu. Dziecko, jak złapie musi dokończyć wyraz. 

 

„Kolorowe kryształy” - zabawa badawcza 

Pomoce: sól, patyczki od szaszłyków, wełniane nici, słoik z wodą. 

 Dziecko wsypuje 2 łyżeczki soli do słoika, wlewa wodę i miesza, samodzielnie przygotowuje roztwór 

nasycony soli, w celu jej krystalizacji. Do patyków przywiązujemy sznurki i na słoikach opieramy 

patyczki, zanurzając wełniane nitki w wodzie. Po kilku dniach na nitkach utworzą się kryształki pod 

wpływem parowania wody. Jeżeli dodamy kilka kropel farby plakatowej albo atramentu do wody 

spowoduje to zmianę koloru kryształów. 

 

„Kiedy woda paruje?” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości wody. (zadanie 

wykonujemy z pomocą rodzica)   

Dzień wcześniej należy przygotować: 

1. Do pojemnika na kostki lodu wlewamy wodę  i wstawiamy do zamrażalnika.  

Następny dzień: 

      2. Wsypujemy kostki do garnka i stawiamy na kuchence elektrycznej. 

      3. Podgrzewamy garnek, a gdy lód się rozpuści i woda zacznie gotować, przyglądamy się 

          temu, co unosi się nad wodą. Pokazujemy parę wodną. Pozwalamy pogotować się wodzie       

         dłuższą chwilę. 

      4.  Przykrywamy garnek pokrywką, pokazujemy krople wody na pokrywce. 

      5. Odstawiamy garnek i czekamy aż woda ostygnie. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE1.Bm6WVg_b8AOwtXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1617320423/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d2BQCcIjudZ8/RK=2/RS=hL8QE9uwrpvM1vdMm.7.aGyPkbI-


 
 
 

     6.  Podnosimy pokrywkę i przyglądamy się jej. 

     7.  Mierzymy ile wody zostało w garnku. 

 

Rozmowa na temat doświadczenia. Pod wpływem niskiej temperatury woda zamarznie, zaś 

ogrzewana stanie się znowu cieczą. Po wszystkich tych zabiegach wody będzie mniej niż na początku. 

Dlaczego? W jakich temperaturach woda zamarza, a w jakich paruje?  

 

 


