
Temat: Tajemnice świata (12-16.04.2021r. ) 

W najbliższym tygodniu przybliżamy temat wynalazców i wynalazków. 

Zachęcam do obejrzenia serii bajek „Byli sobie wynalazcy”, a także do spojrzenia w karty 
pracy (część 3) , w której jest kilka stron do uzupełnienia w temacie Wynalazków - 
„Tajemnice świata”. 

 

Cele:  

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania zdań; 

- wprowadzenie liter w,W; 

- wprowadzenie wyrazu telefon do czytania globalnego, rozwijanie myślenia operacyjnego; 

- wprowadzenie pojęcia sieć internetowa, kształtowanie umiejętności bezpiecznego 
korzystania z zasobów internetowych; 

- uświadomienie niebezpieczeństw wiążących się z Internetem; 

- wprowadzenie pojęć wynalazca, wynalazek; 

- uświadomienie znaczenia niektórych przedmiotów w życiu codziennym; 

 

Poniedziałek- 12.04.2021r.  

1. Na dobry początek tygodnia  zapraszam do zabawy ruchowej „Czekoladowa 

planeta”. Jest to zabawa w ruchu, nawiązująca do Światowego Dnia Czekolady, 

obchodzonego 12 kwietnia.  

https://www.youtube.com/watch?v=lofdvc0-Yh4 

 

  

 

2. Ciekawą propozycją na początek jest film edukacyjny „Wynalazki z Panem 

Nauczanką” 

https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo  

 

Zastanów się po obejrzeniu filmu: 

- Czy wszystkie wynalazki były dobre? 

- Które wynalazki mogły zmienić na lepsze życie na naszej planecie? 

- Jak można je praktycznie wykorzystać w codziennym życiu? 

 

3. Słuchanie wiersza „Wynalazek” Eliza Sarnacka-Mahoney 

 

Krąży mi po głowie, szczególnie nad ranem 

Pewne natarczywe, męczące pytanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=lofdvc0-Yh4
https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo


Kto postanowił, że w butach po ulicy się chodzi 

A w kapciach po domu? I dlaczego nikomu 

Nie przyszło jeszcze do głowy, by zrobić 

Taki wynalazek rozwojowy, 

Który byłby buto-kapciem i rósł z nogą, 

I byłby błotoodporny, i zmieniał się wraz z pogodą? 

To dopiero byłoby życie! Nie sądzicie? 

Koniec z workami na kapcie! 

Koniec z groźną 

Woźną! 

Koniec z łajaniem mamy, 

że nowe kapcie, a już się „zapodziały”... 

Lecz najfajniej będzie wtedy, gdy ciocia przyjdzie z wizytą 

I jak zwykle z miejsca zapyta: a kapcie gdzie, Julito? 

Rzuci jej człowiek spojrzenie, minę zrobi i powie: 

Ciocia gazet nie czyta, ciociu? Ciocia wciąż nic nie wie? 

Dziś buto-kapcie są w modzie dla małych i dla większych. 

Praktyczne, wygodne, trwałe, a jaka oszczędność pieniędzy! 

Dlatego, ciociu miła, mówiąc to między nami 

Nie kupuj mi więcej w prezencie tych strasznych bamboszy z frędzlami! 

 

4. Karty pracy 

5 latki KP3 strona 25- łączenie przedmiotu z jego cieniem. Rozwijanie percepcji 

wzrokowej 

6 latki KP3 strona 31- budowanie wypowiedzi, ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia 

percepcji wzrokowej.  

 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne „Od startu do mety” – zabawa ruchowa z elementem 

turlania (pełzania, biegania). Dziecko przemieszcza się z miejsca na miejsce w 

odpowiedni sposób, rodzic może mierzyć czas i zapisywać. Wspólne porównywanie 

wyników. 

 

6. W tym tygodniu codziennie będziemy poznawać jednego znanego naukowca lub 

wynalazcę. Na początek przedstawiam Wam Albert Einsteina 

 

Albert Einstein 

Kto to taki? 

Wiedzą wszystkie przedszkolaki. 

Geniusz na świata skalę, co fizykę znał doskonale. 

Publikacji tworzył wiele, podziwiali go przyjaciele. 

Twórca szczególnej teorii względności, która dotyczy ruchu i światła prędkości. 

Przez wszystkich dobrze znana 

wzorem E=mc2 zapisana. 



 

 

 

 

 

Wtorek- 15.04.2021r.  

 

1. Zabawa ruchowa „Kto jak skacze” 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ5lgcQWbyQ 

 

2. Słuchanie piosenki „Wynalazki” 

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA 

 

TEKST: 

1. Dawno temu ze dwa wieki albo jeszcze dawniej, nie wiem. 

Ktoś pomyślał, zaplanował i tak powstał grzebień. 

Innym razem wpadł na pomysł, podrapał się w głowę. 

Powyginał, powycinał i sanki gotowe. 

 

ref: Wynalazki, wynalazki trudno bez nich żyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ5lgcQWbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA


Choć tak proste i banalne są i muszą być. 

Kto potrafi niech zaprzeczy proszę zgadzam się. 

Lecz te proste nieraz rzeczy nam przydają się. 

 

2. Nie był głupi kto powiedział, że trzeba mieć głowę 

by wymyślić no i zrobić kalosze gumowe. 

Rzeczą błahą to jest przecież 

każdy o tym dobrze wie, 

że samochód bez silnika do niczego nada się. 

 

ref: Wynalazki, wynalazki ... 

 

Rap: Samochody i rowery, komputery i bajery. 

Gpsy, telefony, radia i telewizory. 

Zabaweczki, żaróweczki, instrumenty i pierwiastki. 

Wciąż powstają wynalazki. 

ref: Wynalazki, wynalazki ... 

 

3. Zabawa ruchowa „Naśladujemy maszyny”. Różne maszyny to też wynalazki 

człowieka, np. mikser, odkurzacz, kosiarka do trawy, samoloty, samochody. Rodzic 

podaje nazwę wynalazku, a dziecko naśladuje sposób jego  poruszania się.     

                                                                       

4. Tańczący robot - animacja taneczna 

https://www.youtube.com/watch?v=h38-1wv5gIo 

 

 

5. Praca plastyczna „Robot”. W zależności od przyborów plastycznych jakie macie w 

swoich domach, zachęcam do stworzenia swojego robota. Poniżej przykładowe 

zdjęcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=h38-1wv5gIo


 

 



 

 

 

6. Bohaterką dzisiejszego dnia będzie Maria Skłodowska – Curie 

Maria Skłodowska – Curie 

Hej dzieciaki. Czy zgadniecie kto to taki? 

Najsłynniejsza Polka w świecie? 

Pewnie sami nie zgadniecie. 

Więc podpowiem wam, że ta pani to nikt inny 

tylko Maria Skłodowska Curie. 

Dwukrotna laureatka nagrody Nobla, 

za odkrycia dla ludzkości dobra. 

Promieniotwórczości teorię rozwinęła, 

by pomóc w skuteczności chorób leczenia. 

Odkrywając Rad i Polon, w dziedzinie chemii się zasłużyła układ pierwiastków poszerzyła. 



 

 

 

 

Środa- 16.04.2021r. 

 
1. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od zabaw logopedycznych utrwalających wymowę 

głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] 

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

 

2. „Żarówka” – słuchanie zagadki Zbigniewa Dmitrocy 

Kiedy tylko kontakt 
Ręką się naciśnie, 
Ten szklany balonik 
Pod kloszem rozbłyśnie. 
 

3. „Coś na W”- zabawa spostrzegawcza, ćwicząca percepcję wzrokową i słuchową.          
Dziecko stara się znaleźć rzeczy rozpoczynające się na głoskę „W”. Jeśli potrafi, stara 
się przegłoskować znaleziony przez siebie wyraz. Młodsze dzieci próbują podzielić 
wyrazy na sylaby, podając liczbę sylab.  
 

4. Prezentacja małej i dużej litery W 

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


 

 

Wojtek- bohater litery „W” 

 

5.  Karty pracy 
5 latki- KP3 strona 26- dzieci nalepiają w worku obrazki, których nazwa zaczyna się 
głoską „w” 
6 latki- KP3 strona 32-33- określanie miejsca głoski w wyrazach, odszukiwanie takich 
samych wyrazów. 
 

6. Zabawa ruchowa „Zabawa muzyczno-ruchowa "Skoki w kółkach" 
https://www.youtube.com/watch?v=5hFz-IqbBbg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5hFz-IqbBbg


7. Thomas Edison 

 

Thomas Edison postać wyjątkowa, 
gdyż pełna pomysłów była jego głowa. 

Stworzył fabrykę wynalazków, 
by wyprodukować żarówkę pełną blasku. 

Dzięki niemu elektryczność mamy 
i dźwięków przez fonograf odtwarzanych słuchamy. 

 

 

 

  

 

 



Czwartek- 17.04.2021r. 

1. Zabawa porządkowa „Lustra”. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, jedna osoba 

wykonuje jakieś ruchy, a zadaniem osoby siedzącej naprzeciwko jest wykonanie takiej 

samej czynności.                                                                                                                                                                                  

 

2. „Gadatliwe żabki”- słuchanie wiersza 

Halo! Halo 

To ty? Wreszcie! 

Co u ciebie? Jak tam w Rabce? 

Jak się w Rabce żyje żabce? 

Co z pogodą, jakie zmiany? 

Odleciały już bociany? 

Już najwyższa pora na nich. 

A co oprócz spraw bocianich? 

Ach! Nic nie wiesz! Więc kochanie, 

właśnie wczoraj na straganie 

płaszcz kupiłam – jasny groszek, 

cały sezon go ponoszę. 

Wiesz, bo mówią w każdym sklepie, 

że w zielonym mi najlepiej. 

Mam pantofle - też zielone. 

Najmodniejsze, podwyższone. 

I pończoszki elastyczne, 

nie za drogie to... a śliczne. 

I tak żabki gadu, gadu, 

od śniadania do obiadu, 

o sukienkach, o spódniczkach, 

butach, paskach i guziczkach... 

 

A rozmowa zamiejscowa, 

słono płaci się za słowa. 

Nic gadułom nie pomoże. 

Kto tu winien? Żabka może? 

 

3. Analiza treści wiersza. 

-Kim byli uczestnicy rozmowy telefonicznej? 

-W jakim celu rozmawiali, czy konieczna była tak długa rozmowa? 

- W jakich innych sytuacjach korzystamy z telefonu? 

- Jak należy reagować na telefony pomyłkowe? 

- W jaki sposób należy grzecznie odbierać telefon? 

 

 

 



4. Prezentacja zdjęć różnego rodzaju telefonów 

 

 
 

 

 

5. Karty pracy 

5 latki- KP3 strona 29- rozwijanie percepcji wzrokowej i grafomotoryki 

6 latki- KP3 strona 34- ćwiczenia percepcji wzrokowej 

 

6. Aleksander Graham Bell 

Aleksander Graham Bell 

mało kto o tym wie, 

że to naukowiec słynny od wynalazków 

komunikacyjnych. 

Autorem fenomenu jest, dzięki któremu 

koledze z innego miasta możesz powiedzieć „Cześć”. 

I to nie wychodząc z domu, używając telefonu. 



 
 

7. Praca techniczna „Telefon”. Propozycje poniżej 

 

 

Piątek- 18.04.2021r. 

1. Zabawa ruchowa „ Głowa, ramiona, kolana” 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE  

 

2. Rozwiązywanie zagadki Anny Urszuli Kamińskiej „Komputer” 

Ekran, myszka, klawiatura. 

Włącz, wpisz hasło i pohulaj. 

Uczy, bawi, kontaktuje. 

Ważne dane przechowuje.  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


 

3. Zabawa matematyczna „Wybieram liczbę”- dziecko wspólnie z rodzicem układa rząd 

cyfr 1-7 i siadają w szeregu tak, by miały je przed sobą. Rodzic wybiera jedną z liczb a 

dziecko próbuje odgadnąć o którą liczbę chodzi. Jeśli dziecko podaje inną cyfrę, rodzic 

mówi „za dużo” lub „za mało”. Postępujemy według schematu do momentu, aż 

dziecko wskaże właściwą liczbę.  

4. Zabawa dydaktyczna „Jak to działa?”- zapoznanie dziecka z elementami składowymi 

zestawu komputera: monitor, klawiatura, myszka, głośniki, drukarka.  

5.  Zabawa ruchowa „Hej roboty, do roboty!” – utrwalanie kierunków. 

Rodzic zostaje inspektorem, a dziecko jest robotem, które poruszają się tylko do 

przodu. Inspektor stoi w miejscu i steruje robotem -  musi głośno powiedzieć, kiedy 

ma skręcić w prawo lub w lewo albo zawrócić.  

 

6. Karty pracy 

5 latki- KP3 strona 27-28- poznanie znaczenia komputera w życiu człowieka 

6 latki- Liczenie strona 52- utrwalenie aspektu liczb porządkowych, kolorowanie 

według instrukcji.  

 

7. Kolorowanie według wzoru 

 

 



8. Mikołaj Kopernik Był najwybitniejszym astronomem na świecie. 

Interesował się także medycyną, matematyką, kartografią i ekonomią. 

 

 
 

9. Zajęcia ruchowa – zabawy na świeżym powietrzu.  

 

 

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt. Pozdrawiam. 

Jamróz Małgorzata  


