
TYGODNIOWA  TEMATYKA 

Dbamy o naszą planetę 

Czwartek: 15.04.2021r. 

TEMAT: 

„SMOG – CO TO ZA STWÓR?“ 

1. ,,Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH”  

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=209s 

2. ,,Puste czy pełne?” – doświadczenie wykazujące istnienie powietrza. Rodzic 

przygotowuje dwie plastikowe butelki – jedną pełną wody, drugą pustą. Pyta dzieci, 

co jest w butelkach. (Dzieci zapewne od�powiedzą, że w jednej jest woda, a druga 

jest pusta). Rodzic wyjaśnia, że druga butelka również jest pełna, i demonstruje 

kolejne doświadczenie: Zanurza drugą butelkę w misce z wodą i naciska jej ścianki. 

Wydobywają się bąbelki powietrza. Wtedy Rodzic pyta, co było w środku. 

3. Przedszkolne laboratorium: Jak znaleźć powietrze?       

https://www.youtube.com/watch?v=2-NU0LrDDIA 

4. Komu jest potrzebne powietrze?” – mapa myśli. Dzieci rysują na niewielkich 

kartkach, komu potrzebne jest powietrze. 

5. „Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w świetle 

latarki. Rodzic gasi światło i zapala małą latarkę. Dzieci obserwują powietrze           

w snopie światła, próbują dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie dzieci 

wymieniają źródła zanieczyszczeń powietrza. 

6. „Miasto” – praca plastyczna. Dzieci wycinają z gazet prostokąty różnej wielkości     

i naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi węglem rysują 

spirale – dym. 

7. ,,Czym jest smog”- film edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk 

8. „Jak pozbyć się smogu?” – burza mózgów. Rodzic zakłada na twarz maseczkę 

antysmogową i pyta dzieci, czy wiedzą, czemu ona służy. Wyjaśnia, że jeśli nie 

pozbędziemy się zanieczyszczonego powietrza, to wszyscy będziemy musieli 

chodzić w takich maskach. Rodzic pyta dzieci: Jak pozbyć się smogu?. Dzieci 

podają swoje pomysły, a Rodzic uzupełnia je w razie potrzeby (jazda komunikacją 

miejską / rowerem zamiast samochodem, niepalenie śmieci w piecach, filtry na 

ko�minach fabryk, nowoczesne piece w domach). Rodzic opowiada, że powietrze 

zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy, bo wykorzystują 

węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd. Pokazuje dzieciom kawałki węgla, pozwala, 

aby go dotknęły i zobaczyły, że brudzi ręce. Rodzic wyjaśnia, że spalający się 

węgiel, tak samo brudzi powietrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=2-NU0LrDDIA
https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk


 
9. „Ukryty obraz” – doskonalenie dodawania w zakresie 10. Rodzic dzieli zdjęcie 

wiatraka na 10 części ponumerowanych od 1 do 10. Zadaje dzieciom proste zagadki, 

np. Ile widzisz łącznie palców? Po poprawnej odpowiedzi odkrywa część zdjęcia, 

którą wskazuje odgadnięta liczba. Gdy całe zdjęcie jest odsłonięte, Rodzic pyta 

dzieci, co na nim widać i do czego to służy. Wyjaśnia, że wiatrak kręci się, 

popychany siłą wiatru, a to pozwala wytworzyć prąd, który później można 

wykorzystać. 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

1. ,,Wiatraczek” – praca techniczna. Rodzic rozdaje dzieciom kwadraty z papieru       

z wytyczonymi przekątnymi. Dzieci nacinają je w kierunku środka, ale zostawiają 

do niego mniej więcej 3 cm. Następnie zawijają płatki skrzydeł do środka                  

i przyklejają. Całość mocują pinezką przekładają do korka lub patyka. Rodzic 

wyjaśnia, że stworzyły jedynie model wiatraka i że ich wiatraczki nie wyprodukują 

prądu.  

 



 
2. ,,Czy Ziemia lubi smog?“- gra edukacyjna. Dzieci Wybierają z poniżych obrazków 

te, które sprawiają, iż Ziemia jest smutna bądź wesoła i umieszczają je przy 

odpowiedniej ilustacji Ziemi. 

                      
 



 
 

 


