
6-LATKI 

GRUPA IX TĘCZOWA KRAINA 

 

CZWARTEK   15 KWIETNIA 

TEMATYKA TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMAT DNIA: SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD? 

 

Propozycje zadań i aktywności: 

1. Zaczynamy od porannej gimnastyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9Jyu7bfjho 

 

2. „Skąd się bierze prąd?” – zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. „Nie taki 

prąd straszny” dedykowanego dzieciom. Film zapozna dzieci z zawodem elektryka, a 

także poszerzy informacje związane ze źródłami energii oraz o bezpieczeństwie 

podczas korzystania z prądu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

 

3.  „Pstryk” – zachęcamy do przeczytania dzieciom opowiadania. Podczas słuchania 

opowiadania poproście dzieci, aby postarały się zapamiętać, jak nazywali się jego 

bohaterowie i kim byli. Niech spróbują zapamiętać także, jakie ważne informacje o 

bezpieczeństwie chłopiec przekazał Juniorowi. 

 

 

 Pstryk 

(Grzegorz Kasdepke) 

– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. 

Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem 

zapadła ciemność. I cisza. Przestało grać radio, pracować lodówka i pralka, przestał 

działać komputer i nawet junior przestał sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać 

wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie.  

Pierwsza odezwała się babcia Marysia. 

– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?! 

– Prowadzę wykład – odchrząknął dyplomatycznie Dominik. 

– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o 

elektryczności! 

– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik. 

(…) 

Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majsterkowania przy elektrycznych 

korkach – i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się, jak 

https://www.youtube.com/watch?v=W9Jyu7bfjho
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


po przebudzeniu z krótkiej drzemki, i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior 

zmrużyli oczy. 

– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włą-

czał tego czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! (…) przewody elektryczne w tym 

mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?!  

(…) 

Babcia Marysia (…) zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza część 

wykładu musiała odbyć się w łazience.  

– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik. – Na przykład naj-

głupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby suszarka 

wpadła do wody, to… 

Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby su-

szarka wpadła do wanny.  

– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów 

do dziurek do kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zo-

baczę kiedyś, że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery! 

Junior, gdyby było to możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całe-

go siebie. 

– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel 

jakiegoś urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłą-

czać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie?  

– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior.  

– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. 

– Najważniejsze jest jedno... nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś? 

– Hau! – zapewnił Junior. 

Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła – i wykład został 

zakończony. (…) 

(Źródło: Grzegorz Kasdepke, „Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, 

żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu”, Wyd. Literatura, Łódź 2012, s. 26) 

 

Następnie dzieci mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu: 

 

 Jak nazywali się bohaterowie opowiadania? 

 Kim byli? 

 Dlaczego po włączeniu czajnika zgasło światło w całym mieszkaniu? 

 Jak ważne informacje, dotyczące postępowania z urządzeniami elektrycznymi, 

przekazał chłopiec? 

 Jak myślisz, czy dzieci mogą samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych? 

 

4. Wykonaj kartę pracy KP 3b – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z 

obrazkami, rysowanie brakującego obrazka. 

 

5. „Wiatraczek” – praca techniczna.  

 

Rodzic przypomina, że wiatrak kręci się, popychany siłą wiatru, a to pozwala wytworzyć 

prąd, który później można wykorzystać. Zadaniem dzieci będzie stworzenie własnego 

wiatraczka. 

 



 

Rodzic wyjaśnia, że stworzyli jedynie model wiatraka i że ich wiatraczki nie wyprodukują 

prądu. 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycje aktywności na popołudnie: 

 

 15 kwietnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI. 

"Sztuka towarzyszy nam praktycznie od samego początku cywilizacji ludzkiej.  

To sposób na to, by zachwycić, wzruszyć, zrelaksować.  

W Światowy Dzień Sztuki warto wybrać się do teatru, kina albo opery i zasmakować 

„kultury”…                                      –             ,                       

        :  

 

http://dziecieceinspiracje.pl/.../spektakle-teatralne... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo_X9NeiKMg 

 

 

a może wirtualna wycieczka do muzeum : 

 

https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-

dziecmi?fbclid=IwAR041b53SqMjPFA6fpG_YroHQJnBzddgTKfdf6PtdOL26eTbqUR_Ba8u

Qog 

 

 

Życzymy miłej zabawy 

 

 

 

 

http://dziecieceinspiracje.pl/2021/03/spektakle-teatralne-online-14-propozycji-dla-najmlodszych-widzow.html?fbclid=IwAR13FH5hrWq30E6yVcuk7SFOgmRNVxofgm1vZvTrp3ldGXRT5Q6HGS7Hqps
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_X9NeiKMg&fbclid=IwAR2ZcH_AnIlxE7JQ_wzzpwhYcWs9lq-ZhJeRJtWwnswlq2Fxv2DYxnp1RZs
https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi?fbclid=IwAR041b53SqMjPFA6fpG_YroHQJnBzddgTKfdf6PtdOL26eTbqUR_Ba8uQog
https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi?fbclid=IwAR041b53SqMjPFA6fpG_YroHQJnBzddgTKfdf6PtdOL26eTbqUR_Ba8uQog
https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi?fbclid=IwAR041b53SqMjPFA6fpG_YroHQJnBzddgTKfdf6PtdOL26eTbqUR_Ba8uQog

