
 
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA III PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA , KTÓRE BĘDZIEMY  

WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TAJEMNICAMI 

ŚWIATA.  

DO DZIEŁA… 

GORĄCO POZDRAWIAM…                                                

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ 

ORGANIZMU, WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE 

JAK BĘDZIE CIEPŁO. 

 
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem, zestaw z tematu Kosmos.  

 

• Zestaw ćwiczeń porannych  • szarfy, sznurki, wstążki  itp.  

„Astronauci do rakiet” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem biegu.  

Przy dowolnej melodii dziecko biega truchtem. Na przerwę w muzyce wskakuje do szarfy. 

Następuje „start rakiety” – dziecko kuca i na hasło: Start wyskakują w górę. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  

„Zakładamy kombinezony” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci układają szarfy w 

kształt koła, wchodzą do nich i starają się przewlec szarfę przez całe ciało z dołu do góry. 

Komu się uda, siada w siadzie skrzyżnym.  

„Spacer po Księżycu” – zabawa skoczna. Układamy koła z szarf jedno za drugim w odległości 

ok. 50 cm. Dziecko staje w jednym końcu i przeskakuje obunóż z jednej szarfy do drugiej. Kto 

pokona całą trasę, idzie na koniec rzędu.   

„Zapinanie butli z tlenem” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w 

szarfach. Cofają ręce zgięte w łokciach i splatają na plecach palce jednej dłoni z drugą (jedna 

ręka od góry, druga od dołu). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zmieniając miejsce rąk – od 

góry jest raz lewa, raz prawa.  

„Na nieznanej planecie” – ćwiczenie równowagi. Szarfy ułożone w linii, jedna dotyka drugiej. 

Dzieci idą jedno za drugim, stawiając stopy na szarfach. – „Marsz” – ćwiczenie wyciszające. 

Dzieci maszerują w rytmie dowolnej melodii. 

 

 



Dzień 1- Ważne pytania  

 
1.„Pytalski” – rozmowa na podstawie wiersza, zapoznanie dzieci z wierszem. 
 

Pytalski - Jan Brzechwa  

Na ulicy Trybunalskiej Mieszka sobie Staś Pytalski,  

Co, gdy tylko się obudzi, Pytaniami dręczy ludzi. 

 – W którym miejscu zaczyna się kula?  

Co na deser gotują dla króla?  

Ile kroków jest stąd do Powiśla?  

O czym myślałby stół, gdyby myślał?  

Czy lenistwo na łokcie się mierzy?  

Skąd wiadomo, że Jurek to Jerzy?  

Kto powiedział, że kury są głupie?  

Ile much może zmieścić się w zupie?  

Na co łysym potrzebna łysina?  

Kto indykom guziki zapina?  

Skąd się biorą bruneci na świecie?  

Ile ważą dwa kleksy w kajecie?  

Czy się wierzy niemowie na słowo?  

Czy jaskółka potrafi być krową?  

Dziadek już od roku siedzi I obmyśla odpowiedzi, 

Babka jakiś czas myślała, Ale wkrótce osiwiała,  

Matka wpadła w stan nerwowy I musiała zażyć bromu,  

Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy  

I kiedy powróci – nie wiadomo.  

 

Po odczytaniu wiersza wraz z dzieckiem wyjaśniamy trudne słowa i zwroty, np. Powiśle, 

łokieć jako jednostka miary, kleks, kajet.  

Następnie dzieci odpowiadają na pytania: Co robił Staś Pytalski? Jak myślicie, dlaczego 

chłopiec zadawał tyle pytań? Jak zachowywali się członkowie rodziny Stasia? Co można 

powiedzieć o zachowaniu chłopca? Czy trzeba zadawać pytania i dlaczego? Kto może 

zadawać pytania? Jak można określić, nazwać kogoś, kto zadaje dużo pytań?  

 

2. Karta pracy – Książka Planeta dzieci str. 31 . Budowanie wypowiedzi, ćwiczenia w 

czytaniu, ćwiczenia percepcji wzrokowej.  

 
 

Dzień 2 - Skąd się bierze prąd 
 

1.„Prąd” – rozmowa z dziećmi. 

 Dzieci mają przed sobą zdjęcia przedmiotów zasilanych prądem, np. 

 

     
 



   
 

      
 
 Dziecko podaje nazwy przedmiotów i stara się odpowiedzieć na pytania:  

-Co wspólnego mają ze sobą te przedmioty? 

-Gdzie znajdziemy prąd w domu?  

-Skąd bierze się prąd w naszych domach?  

-Jak nazywają się miejsca, w których powstaje prąd? 

 
ELEKTROWNIE 

 

 
 
                   węglowa                                                      wodna 
 
 

 
 
                      wiatrowa                                                      słoneczna 



 
2.Ćwiczenie graficzne – dziecko zaznacza, z której elektrowni płynie prąd do domu ( bez 

odrywania ręki ) 

 

 
 
 
3.Zabawa ruchowa „Awaria” 
 

Dzieci udają zabawki zasilane prądem poruszają się po pokoju. Na hasło: „Awaria” dzieci 

zatrzymują się i stoją bez ruchu. 

 
 



4.„Co by było, gdyby na świecie nie było prądu ?” rozmowa z dzieckiem 

 

Dziecko swobodnie wypowiada się na zadane pytanie następnie wspólnie z rodzicem 

zastanawia się nad tym, jak w dawnych czasach żyli ludzie, jakich przedmiotów używali w 

codziennym życiu. 

 

Współcześnie                                                                          Dawniej 
 

Żelazko elektryczne                                            Żelazko na węgiel 

Pralka automatyczna                                           Pralka wirowa „Frania”, balia i tara                                    

Czajnik elektryczny                                            Czajnik zwykły i kuchnia węglowa                                     

Odkurzacz                                                           Miotła, trzepaczka 

Lodówka                                                             Piwnica 

Zmywarka do naczyń                                          Zlewozmywak, miednica                                                   

Kalkulator                                                           Liczydło 

Mikser                                                                 Trzepaczka do ubijania piany                                               

Komputer                                                            Maszyna do pisania, papier, gęsie pióro                                                

Auto                                                                     Dorożka konna 
 

 

5.„Pożyteczne urządzenia”– zabawa słowna –masażyk.  

 

Dziecko z rodzicem  na zmianę wykonują masażyk na plecach. 

 

- 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. 

 

 

6.„Włącz ostrożność”- prezentacja filmu Firmy TAURON” – 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs&ab_channel=TAURON 

 

Poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Zwrócenie uwagi na to, że prąd 

może być niebezpieczny. Pokaz prawidłowego i nieprawidłowego włączania i wyłączania 

wtyczki oraz wyjaśnienie, że dzieci nie powinny samodzielnie bez opieki dorosłych włączać i 

wyłączać urządzeń elektrycznych. Zwrócenie uwagi na to, że nie można dotykać urządzeń 

elektrycznych mokrymi rękami oraz korzystać z urządzeń, które są uszkodzone. 

 

7.Zapoznanie ze znakiem ,, Nie dotykać! Urządzenie elektryczne” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs&ab_channel=TAURON


                
 
 

                                     
 
8.„Oszczędzaj energię” –  pogadanka na temat oszczędzania energii.  

Ustalenie sposobów oszczędzania energii:  

- gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz, 

- nie zapełniaj czajnika.-prąd –gasić zbędne oświetlenie, 

- wyłączać urządzenia elektryczne, z których nie korzystamy………. 

 
 

9.Spacer w okolicy domu.  
 

Szukanie i wskazywanie elementów krajobrazu (stworzonych przez człowieka), do których 

działania potrzebny jest prąd, liczenie słupów energetycznych, mierzenie ich obwodu, 

mierzenie odległości pomiędzy słupami itp. 

 
 

10.Praca plastyczna ,,Nie dotykaj!” – wydzieranka z kolorowego papieru 

( papier w kolorze żółtym i czarnym, klej ) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień 3 – Wynalazki - telefon 

 
1.Zabawa „Głuchy telefon” – zabawa rodzinna w kole. Jedno z nas wymyśla krótkie zdanie 

i mówi je szeptem do ucha osobie z prawej strony, a ta przekazuje dalej. Osoba, które jest na 

końcu, mówi głośno to, co usłyszała. Jeśli zdanie nie zostało zmienione, osoba z końca idzie 

na początek i zaczyna zabawę. Jeśli zdanie różni się od oryginału, zabawę kontynuuje ta sama 

osoba. 

 

2. Telefon – ważny wynalazek” – zabawa językowa. Dziecko odczytuje rozwiązanie 

zagadki. 

 

Recytujemy zagadkę:  

Choć się często mieści w dłoni,  

świetnie słychać, kiedy dzwoni.  

Mówisz: „Halo!” i za chwilę nowych wieści znasz już tyle!  

 

TELEFON  
 

3. Praca z kartą – Książka Planeta dzieci str. 34 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, 

sprawności grafomotorycznej, uzupełnianie ciągu cyfr. I.7, 9; IV.2, 15 7.  

 

4. Praca z kartą – Książka Liczę str.51,52 – odliczanie wskazanej liczby elementów, 

przybliżanie charakteru porządkowego liczb, układanie rytmu.  

 

 

 

 

Dzień 4 – Wynalazki – komputer 

 
1. „Era komputera” – rozmowa. Dzieci mają przed sobą zdjęcia lub urządzenia (komputer 

stacjonarny, laptop, tablet, nawigacja GPS, smartfon) i etykiety do ich podpisania: komputer, 

laptop, tablet, smartfon.  

- Dzieci podają nazwy urządzeń, określają ich przeznaczenie i dobierają do nich etykiety z 

nazwami. Następnie określają, w czym są podobne do siebie przedmioty, a czym się różnią.  

- Zdjęcie z urządzeniami możemy wydrukować i dziecko wycina poszczególne elementy i 

odpowiednio segreguje przyklejając na białej kartce.  

 

Na koniec odpowiadają na pytanie: Do czego potrzebny jest człowiekowi komputer?  

 



                            
 

 

                               
 

 

 

 

 

 
 

 

 

KOMPUTER                             LAPTOP  

STACJONARNY          

 

TABLET       NAWIGACJA        SMARTFON 
 



2. „Mój komputer” – masażyk rodzinny. Siadamy w kole jedno za drugim. Czytamy  

wiersz i wykonujemy następujące ruchy na plecach:  

 

Swój komputer mam, Naciskają obiema dłońmi jednocześnie na plecy.  

piszę na nim sam. Uderzają każdym palcem osobno, naśladując pisanie na komputerze.  

Piszę, piszę, Robią to samo drugą ręką.  

wymazuję Przeciągają dłonią od lewej do prawej i od prawej do lewej.  

i od nowa wystukuję. Uderzają wszystkimi palcami obu dłoni.  

 

 

3. „Laptop” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Każde dziecko ma do dyspozycji tekturę 

o wymiarach 20 × 30 cm, którą składa na pół, oraz wydrukowany schemat klawiatury qwerty 

z literami. Na drugiej kartce, która będzie ekranem laptopa, wszystkie dzieci rysują 

wymyślony przez siebie znak przypominający o bezpiecznym korzystaniu z internetu, a ekran 

naklejają na laptop.  

• tektura 20 × 30 cm, schemat klawiatury dla każdego dziecka, kartki, kredki, pisaki.  

 

4.Praca z kartą – Książka Planeta dzieci str. 35 – ćwiczenia w czytaniu, doskonalenie 

percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.  

 

5. Praca z kartą – Książka Czytam i piszę str. 51, 52 – grafomotoryka, utrwalanie litery  

W jak wynalazki, wiosna, woda . Ćwiczenia w czytaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 5 – Mogę zostać wynalazcą.  
 

1.„Wynalazca” – rozmowa na temat opowiadania. 
 

Wynalazki 
Jak ja chciałbym zostać wynalazcą. Taki wynalazca nic nie robi, tylko siedzi sobie i myśli, a jak coś 

wymyśli, to zrywa się na równe nogi i woła: „Już wiem!”. A jak powie, co wie, wszyscy go chwalą,  

że taki mądry, i dziwią się, jak on na to wpadł. Martwi mnie tylko, że prawie wszystko już 

wymyślono. No bo tak, są już okręty i samoloty, hulajnogi i magnesiki na lodówkę. Nawet śmieciary, 

armaty i rodzynki w czekoladzie już są. Dawniej, gdy na świecie brakowało wielu fajnych rzeczy, 

było dużo łatwiej. Wystarczyło, że taki wynalazca posiedział chwilę, pomyślał i już mógł wołać: 

„Hura!”, bo wymyślił właśnie gumę do żucia albo chipsy cebulowe. A teraz co? Wszystko już jest. 

Chociaż, jak się tak dobrze zastanowić, to może nie wszystko? Może jednak warto spróbować? 

Usiadłem więc wygodnie, zamknąłem oczy, złapałem się za głowę i myślałem tak mocno, że aż cały 

poczerwieniałem. – Wiem! – zawołałem wreszcie uradowany. – Poduszki! Nie ma jeszcze 

usypiających poduszek! Takich, które głaskałyby po głowie i opowiadały bajki. Wystarczyłoby 

położyć się do łóżka, a poduszka już by mruczała do ucha, co tam było dawno temu, za siedmioma 

górami, za siedmioma lasami. Mogłaby zaśpiewać też coś cichutko albo połaskotać piórkiem po nosie. 

Tak, teraz pozostawało już tylko wymyślić, jak taką poduszkę zrobić. Jedyne, co przychodziło mi do 

głowy, to żeby wsadzić do poszewki babcię. Ona chętnie opowiada bajki, a czasem coś sobie 

podśpiewuje pod nosem. Nadaje się więc w sam raz. Właśnie chciałem poderwać się i wrzasnąć: 

„Hura! Jestem wielkim wynalazcą!”, gdy w progu pojawiła się babcia. Z trudem zamknęła drzwi, 

trzymając w objęciach torbę z zakupami. – Babciu, posłuchaj, mam świetny pomysł! – zawołałem i 

szybko opowiedziałem jej, na czym polega mój wynalazek.  

– Nic z tego. Nie chcę siedzieć w poszewce i udawać poduszki. Jestem za duża i nie mam piórek, za to 

kiedy ty już śpisz, mam pełne ręce roboty. Wymyśl lepiej coś, żebym nie musiała w kółko sprzątać i 

gotować – rzuciła przez ramię, znikając w kuchni.  

Zacząłem więc myśleć. Najpierw na siedząco z zamkniętymi oczami, potem leżałem i patrzyłem w 

sufit, wreszcie chodziłem tam i z powrotem po pokoju, mrugając tylko od czasu do czasu. Z tego 

wszystkiego przegapiłem dobranockę, ale opłaciło się. Wieczorem miałem gotowy plan i natychmiast 

przedstawiłem go babci:  

– Jak wiesz, jestem wielkim wynalazcą i właśnie wymyśliłem, co trzeba zrobić, żebyś nie musiała w 

kółko sprzątać i gotować. 

 – A to ciekawe – zainteresowała się babcia, a ja jej wszystko dokładnie wyjaśniłem:  

– Nie będziesz musiała zmywać naczyń, bo kupimy papierowe kubki i talerzyki. Gotować też nie 

musisz, bo będziemy jeść chipsy i inne pyszności. Łóżek nie trzeba będzie ścielić, bo jak się zamknie 

drzwi do sypialni, to nie widać, że są rozkopane. Myć możemy się raz na tydzień i żeby nie brudzić 

ręczników, będziemy biegać po domu, aż wyschniemy.  

Na koniec dodałem, że jak się kupi wykładzinę w ciapki, to nie trzeba będzie odkurzać, bo na takiej 

nie widać śmieci. Wiem, co mówię, bo mamy taką w przedszkolu.  

– No – podchwyciła babcia – a jak nam się znudzą chipsy, to poskubiemy sobie trawkę w ogrodzie, 

tak jak krówki, i wtedy nie trzeba będzie kosić trawnika. – Wyraźnie sobie ze mnie żartowała. 

 – E tam – westchnąłem. Po pierwsze, chipsy nigdy nie mogą się znudzić, a po drugie, dorośli w ogóle 

nie znają się na wynalazkach.  

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiadają na pytania : Kogo możemy nazwać wynalazcą?  

Co trzeba zrobić, by zostać tak nazwanym? Co wynalazł chłopiec? Czy jego pomysły można nazwać 

wynalazkami i dlaczego? Czym są wynalazki? Po co ludziom wynalazki? Gdzie możemy zobaczyć 

wynalazki na co dzień?  

 

 

 

 

 



 

2. Zapoznanie z piosenkę „Wynalazki „ -  https://youtu.be/9hPjDzkchnA 

 

3. Praca z kartą – Książa Liczę str. 52 utrwalenie aspektu porządkowego liczb, kolorowanie 

według instrukcji 

 

4.„Wynalazki wokół nas” – zabawa językowa.  
 

Recytujemy zagadki, a dzieci podają rozwiązania.  

Fotografujesz, Muzyki słuchasz,  

Sieć przeszukujesz, Nowych gier szukasz,  

Wysyłasz teksty, Kumpli zabawiasz  

I czasem przez nią Jeszcze… rozmawiasz. (komórka)  

 

Tej myszy nikt się nie boi,  

Gdy przy komputerze stoi.  

Ta mysz przed nami nie zmyka.  

Daje się głaskać i… klika! (mysz komputerowa)  

 

Gdy się włączy zegar z dźwiękiem,  

Ty go witasz smętnym jękiem.  

Bo on zaczął koncert ten,  

By ci nagle przerwać sen! (budzik)  

 

W białej skrzyni wieczna zima,  

Więc się w niej jedzenie trzyma.  

Drzwi otworzyć do niej łatwo.  

Uchyl je – rozbłyśnie światło! (lodówka)  

 

Znasz pigułki kolorowe?  

Mieszka w nich podobno zdrowie!  

Dzieci ich nie jedzą same.  

Spytaj tatę albo mamę!  

Śmiesznie z tymi pigułkami:  

Mają nazwy z literkami! (witaminy)  

 

Dwa fotele i kanapa,  

Lampa pod sufitem świeci.  

A w fotelu siedzi tata  

I do szkoły wiezie dzieci. (samochód) 

 

5.„Wynalazki” – praca plastyczno-konstrukcyjna.  
 

Co może uszczęśliwić innego człowieka (rodziców, kolegów, rodzeństwo)? Dzieci mają za 

zadanie wymyślić urządzenie, które pomagałoby ludziom.  

- Możemy wykorzystać: rurki po papierze toaletowym, styropian o wymiarach 15 × 15 cm, 

tekturowe kubki do napojów, wykałaczki, pasmanteria, kartki, klej, markery, plastikowe 

nakrętki, butelki itp. Dziecko wybiera sobie elementy, z których będzie konstruować.  

- Możemy uszczęśliwić kogoś rysując swój wynalazek na kartce papieru.  

Po skończonej pracy dziecko opowiada o swoim wynalazku, nadają mu nazwę.  


