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Blok tematyczny: Dbamy o naszą planetę

Temat: Po co nam prąd?

1.  „Wylosuj  ćwiczenie” -  zabawy ruchowo-naśladowcze.  Waszym zadaniem jest  wylosowanie

ćwiczeń i wykonanie ich wspólnie z rodzicami.

https://wordwall.net/pl/resource/930822/edukacja-wczesnoszkolna/zabawy-na%c5%9bladowcze-wf

2. „Po co nam prąd?” - wysłuchanie fragmentu opowiadania G. Kasdepke pt. „Pstryk”.

– 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 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 włączał 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 najgłupsze, 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 suszarka wpadła do wanny.

– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do dziurek do kontaktu!

Albo  przecinanie  przewodów  elektrycznych!  Jeżeli  zobaczę  kiedyś,  że  to  robisz,  to  koniec,  zakaz

wychodzenia na spacery!

Junior, gdyby było to możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego siebie. 

– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś urządzenia, żeby

je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać 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.

Po przeczytaniu, rodzic zadaje pytania:

- Kto wystąpił w opowiadaniu?

- Jakie urządzania elektryczne wystąpiły w opowiadaniu?

- Jakie zasady korzystania z urządzeń elektrycznych przekazał Dominik Juniorowi?

3.  „Kosmiczna  gimnastyka” -  zestaw  ćwiczeń  ruchowych,  kształtowanie  ogólnej  sprawności

fizycznej.

• „Rakieta” - zabawa naśladująca rakietę przy starcie. 

Uwaga  przygotowujemy  się  do  startu.  Najpierw  klaszczemy  wolno  w  ręce  i  tupiemy

jednocześnie pochylając się raz w lewą, raz w prawą stronę. Potem przyśpieszamy tempo

klaskania i tupania. Coraz szybciej…. Jeszcze szybciej. Obracamy się. Szybko uderzamy

dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczamy kółka przed nosem i jednocześnie „bzyczymy”.

Podskakujemy, wyciągając ręce do góry z okrzykiem „hura!”.

• „Taniec w kosmosie” - włączcie ulubioną piosenkę, jeśli macie bibułę warto wykorzystać jej

paski jako wstążki do tańca. Wymyślcie kosmiczny taniec. 

• „Ziemia, powietrze, ogień” - zabawa ruchowa. Biegamy swobodnie po dywanie, na hasło

rodzica:  Ziemia – kładziemy się  na plecach na dywanie,  nogi  i  ręce wyprostowane.  Na

hasło: Powietrze – dzieci klęczą, kołyszą się na boki z wysoko podniesionymi rękami. Na

hasło: Ogień – stajemy nieruchomo z szeroko rozstawionymi rękami i nogami. 

4. „Planeta Ziemia” - ćwiczenie spostrzegawczości, doskonalenie małej motoryki. Załącznik 

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „W kontakcie z naturą” - wspólne oglądanie filmu edukacyjnego dla przedszkolaków. 

Utrwalenie wiadomości dotyczących dbania o środowisko. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=zleExE18fqQ&feature=emb_title

• „Motyle, biedronki, pszczółki” - prace plastyczne z wykorzystaniem rolek po papierze 

toaletowym. Potrzebne wam będą nożyczki, klej, rolki po papierze, kredki itp. Wspaniałej 

zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q

• „Układ Słoneczny” - kolorowanka, rozwijanie sprawności manualnej. Załącznik

https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=zleExE18fqQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q


Pozdrawiamy, 
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