
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK 24.04.2020 :)

1.  Praca z Kartą Pracy 4 , strona 3b i 10a.
2. „Pożyteczne urządzenia”– masażyk. 

 W moim domu mówię wam Ja urządzeń dużo mam. - rysujemy domek na plecach 
Gdy do prądu włączę je. Życie lżejsze staje się. - uderzamy dwoma palcami 
Już lokówkę podłączyłam. Śliczne loki nakręciłam. - rysujemy spirale od góry do dołu 
Gdy żelazko się nagrzało. Pięknie bluzkę prasowało - otwartymi dłońmi masujemy plecy 
Teraz wodę ja nalewam i w czajniku ją podgrzewam - uderzamy paluszkami po całych 
plecach 
W domu już czyściutko mam, bo odkurzacz sprząta sam - piąstką masujemy plecy 
Urządzenia elektryczne, są tak bardzo pożyteczne - rysujemy uśmiechniętą buźkę 
Uciekajmy teraz stąd, - paluszkami uderzamy po całych plecach czy poczułeś mały prąd? - 
łaskoczemy pod paszką.

Następnie dziecko próbuje zrobić masaż rodzicowi.

3. Julian Tuwim „Pstryk”
Sterczy w ścianie taki pstryczek, 
Mały pstryczek - elektryczek, 
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 
To się widno robi w mig. 
Bardzo łatwo: Pstryk – i światło! 
Pstryknąć potem jeszcze raz, Zaraz mrok otoczy nas.
 A jak pstryknąć trzeci raz,
Znowu dawny świeci blask. 
Taką siłę ma tajemną Ten ukryty w ścianie smyk! 
Ciemno – widno - Widno – ciemno. 
Któż to jest ten mały pstryk? 
Może świetlik? 
Może ognik? 
Jak tam dostał się i skąd? 

W tym miejscu przerywamy czytanie i zadajemy dziecku ponownie, powyższe pytania. Po 
udzieleniu odpowiedzi kontynuujemy czytanie.

To nie ognik. To przewodnik. Taki drut, a w drucie PRĄD. 
Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 
Elektryczny bystry PRRRRĄD! 
I skąd światło? Właśnie stąd!

Pytania:
1. O czym jest wiersz?
2. Jakie używamy urządzenia, które potrzebują prądu?
3. Czy prąd może być niebezpieczny? Dlaczego?
4. Czy wiesz co to jest elektrownia? 

Elektrownia jest to ogromny budynek lub zakład, w którym są urządzenia wytwarzające energię 
elektryczną, czyli prąd. 

4. Teraz obejrzyj proszę ciekawy film, który wyjaśnij ci skąd się bierze prąd i dlaczego 
jest tak ważny dla nas.

Nie taki prąd straszny
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ&t=123s 

5. Jeżeli oglądałeś film do końca, to na pewno wiesz skąd się bierze prąd i jakie mamy 
odnawialne źródła energii. Zatem poradzisz sobie z poniższymi zagadkami.

Twoim latawcom latać pozwala, czasem ogromne drzewa powala. Jesienne liście z gałęzi
rwie I zawsze wieje tam dokąd chce. (wiatr)

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ&t=123s


Wyglądem przypomina ogromną kulę jego promienie dostarczają energii, którą można przetwarzać
bez końca. Smutno jest nocą, gdy nie ma… (słońce)

Możesz jej siłę zamienić w prąd, gdy na rzece stoi przeszkoda i z uporem ją piętrzy, aby napędzić
koła wodne. Tak, dobrze myślisz to dzięki niej, porusza się koło młyńskie. (woda)

6. Przyporządkuj nazwy z obrazkami. Z pomocą dorosłego spróbuj przeczytać wyrazy pod 
obrazkami.

e l e k t r o w n i a    w o d n a 

p a n e l e    s ł o n e c z n e

  e l e k t r o w n i a     w i a t r o w a
 

7.Prąd z wiatraka- zabawa ruchowa.
Dziecko stoi ze złączonymi nogami, ręce ma rozłożone szeroko, wyprostowane w łokciach. Obraca 
się bardzo powoli, stopa za stopą. Ręce jak skrzydła wiatraka, powinny być szeroko rozłożone 
przez cały czas wykonywania ćwiczenia.

słońce

wiatr

woda



8.Odnawialne źródła energii-praca plastyczna.
Potrzebujemy:

-kartka z bloku
-ulotki,reklamy sklepowe, reklamówki
-nożyczki
-klej
-pisaki

Przebieg zabawy:
Dziecko tworzy za pomocą dostępnych materiałów obrazek wybranego odnawialnego źródła 
energii. (wiatraki, panele słoneczne, elektrownia wodna,itp.). Z ulotek, reklamówek może wyciąć 
odpowiednie elementy, reklamówkę może przykleić na kartkę i pomalować na niebiesko, wtedy 
będzie symbolizowała ona rzekę. Praca powinna być wykonana według pomysłu i kreatywności 
dziecka.

9. Mała gimnastyka przy muzyce.

Zumba-Gummy Bear
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

Chocolate choco choco
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg 

Podsumowanie-zagdaki 

Podczas burzy przeszywa niebo jasnym światłem? piorun 
2. Dzięki niej także w nocy w domu jest jasno? lampa
3. Łapie wiatr i zmienia go w energię? wiatrak 
4.  Zakład wytwarzający prąd elektryczny? Elektrownia
5. Źródło energii dla latarki? bateria 
6.  Szklana gruszka, w środku drucik, gdy nacisnąć mały guzik, ona wnet się jasna zrobi? 

Żarówka 
7. Najczęściej swą robotę wykonuje w sobotę. Kurz wysysa w mig z dywanów, pledów, podłóg

i tapczanów. odkurzacz 
8. Postawiona w kąt chętnie łyka prąd. A jak wody nabierze, wszystkie ubrania wypierze. 

pralka 
9. Przedmiot niezbędny, chociaż nieduży. Do prasowania ubranek służy. żelazko 
10. Lśni od szronu i od śniegu – masz kuchenny mały biegun. Lodówka
11. Kiedy nie ma do roboty nic lepszego, możesz zasiąść przed nim z bratem lub z kolegą i 

obejrzeć, gdy ekranem swym zaświeci, jakiś program, oczywiście ten dla dzieci. Telewizor
12. Nie jest ptasie, ależ skąd, Stamtąd właśnie czerpiesz prąd! gniazdko elektryczne
13. Czy poznajesz urządzenie, które suszy na życzenie każde włosy przemoczone lub wałkami 

ozdobione? Suszarka 
14. Jestem mądry, myszkę mam, a kim jestem? Zgadnij sam. Komputer 
15. Jeśli gdzieś zadzwonić chcecie, bardzo mnie potrzebujecie. telefon 

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

