
Wspomaganie rozwoju przedszkolaka 

 

Scenariusz zajęć rozwijających zmysł węchu dla dzieci 5 – 6 letnich  

Temat zajęć: Co tak pachnie? 

Cele zajęć: 

 poznaje zmysł węchu, 

 rozróżnia pojęcia: ładnie, brzydko, przyjemnie, nieprzyjemnie  

 poprawia koncentrację, uwagę, 

 wycisza się i uspokaja, 

 rozwija wyobraźnię i myślenie. 

 

1. Wprowadzenie dzieci w temat zajęć. 

Węch odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Zapachy odczuwamy za pomocą nosa. Aby dobrze 

czuć zapachy, nasz noc powinien być zdrowy. Węch i smak idą ze sobą w parze, gdyż zapach jedzenia 

pozwala nam w pełni poczuć jego smak. Dzięki nosowi czujemy miłe zapachy (kwiatki, perfumy, ciasto), 

ale i nieprzyjemne (dym papierosowy, spalone jedzenie). Nos pełni też funkcje obronne. Czujemy 

zapach dymu – możemy ustrzec się przed pożarem. Psy mają doskonały węch – wystarczy, że 

powąchają ubranie jakieś osoby lub należący do niej przedmiot i mogą ją odnaleźć.  

 

2. Co to jest? 

Na tacy pod przykryciem leżą różne artykuły: mydło, ziarnka pieprzu, konfitura, ogórki kiszone, chleb, 

mandarynka itp. Nie pokazujemy wcześniej tych przedmiotów. Dziecko zamyka oczy i wącha 

przedmioty. Następnie nazywa poszczególne artykuły i opisuje uczucie, jakie mu się z tym kojarzą.  

 

3. Zapach może nas ostrzec? 

Dzieci siedzą na dywanie, rodzic zapala zapałkę i ją zdmuchuje. Czy dzieci czują jakiś zapach, czy może 

on ich ostrzec, że dzieje się coś złego np. pożar? Czy zapach jest przyjemny? 

 

4. Zapach – co to jest? 

Przygotowujemy świece o różnych zapachach (np. waniliowym, cytrynowym). Obok leżą produkty, 

które mają taki sam zapach (laska wanilii, cytryna). Zadaniem dziecka będzie połączenie zapachowych 

świec z produktami i tym samym zapachu. 

 

5. Czy zapach zawsze jest przyjemny? 

Wymieniamy jakie zapachy się nam podobają (kwiatek, perfumy, mydło, ciasto) oraz takie zapachy, 

które nam się nie podobają (dym, stare jedzenie, kurz, wilgoć itp.) Każde dziecko niech pomyśli o jakimś 

zapachu czy jest miły, czy nie, a następnie pokazuje minę, jaka mu towarzyszy, gdy ten zapach czuje. 



6. Zapachowe kubeczki 

Podajemy dziecku zestaw kubeczków po jogurcie, z nitką nasączoną zapachem (po 2 sztuki tego 

samego zapachu) – ocet, perfumy, zapach waniliowy). Zadaniem dzieci jest odszukanie identycznych 

zapachów. Aby ułatwić sprawdzenie, kubeczki o danym zapachu można zaznaczyć na dnie kubka 

mazakiem. 

 

7. Jaki może być zapach?  

Czy zapach może być: 

 miły, 

 słodki, 

 kwaśny, 

 ostry, 

 zgniły, 

 wyciskający łzy z oczu (drażniący), 

 powodujący ból głowy? 

Wspólnie z dzieckiem opisz, jakie to mogą być zapachy i z czym się dziecku kojarzą. 

 

8. Robimy własne odświeżacze powietrza.  

 

 Herbatę w torebkach – nasączamy wybranym olejkiem do ciast. Umieszczamy w wazonikach, 

w koszach, w szafie z ubraniami. Przez kilka dni ładnie pachną, odświeżając powietrze.  

 

 Dziecko dostaje pomarańczę i goździki. Dziecko w dowolny sposób tworzy własny odświeżacz 

poprzez wtykanie goździków w skórkę pomarańczy. Nasz odświeżacz nie tylko ładnie pachnie, ale 

jest bezpieczny, ekologiczny i ładnie wygląda. 

 

 

 

 Uśmiechnij się! 

Opracowała: Bożena Nosiadek 


