
Grupa VI

Temat tygodnia: Wszystko wokół nas się zmienia
– poznajemy urządzenia.

Temat dnia: Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat.

Witamy  wszystkie  Dzieci  i  Rodziców  na  pracy  zdalnej.  Imieniny  Mikołaja

będziemy  obchodzić  w  naszej  grupie  w  piątek  11  grudnia.  Mamy  nadzieję,

że  pomimo  kwarantanny  Mikołaj  nie  zapomni  o  naszych  dzieciach  i  znajdziemy

niespodziankę pod choinką.  Chorej  dziewczynce życzymy szybkiego powrotu do

zdrowia i do wspólnej zabawy w przedszkolu.

Informacja tylko dla Rodziców: Prawdziwy Mikołaj przyjdzie 15 grudnia.

Ćwiczenia dla wszystkich dzieci:

1. ”Kostka  gimnastyczna” –  dziecko  z  opiekunem  na  zmianę  rzucają  kostką  do  gry

i wspólnie wykonują wcześniej  ustalone ćwiczenie tyle razy ile wskaże kostka np. pięć

przysiadów, dwa pajacyki itp.

2. „Rowery” – dziecko stoi trzymając patyk, rolkę lub laskę gimnastyczną jak kierownicę ro-

weru. Na hasło opiekuna rusza, naśladując jazdę na rowerze (kolana naprzemiennie uno-

szone, laski trzymane na wysokości klatki piersiowej). 

3. „Taka gra” – dziecko z opiekunem na zmianę pokazują sobie ćwiczenia i mówią: To jest

taka gra, zrób dokładnie to co ja  i pokazuje jakieś ćwiczenie gimnastyczne / jakiś ruch).

Na koniec razem potarzają rymowankę: Wszystko dobrze powtórzyłeś, na oklaski zasłuży-

łeś!



Materiał dla 3 latków: Natalia R., Stanisław G., Amelka P., Igor S., Franciszek W.

1. „Jestem wynalazcą” – rozmowa na temat historyjki obrazkowej.



2. Pokoloruj wynalazcę według wzoru.

Materiał dla 4 latków: Józio B., Jaś B., Amelia Ch., Filipek Sz., Julian T., Jagoda W.,
Kalina W., Róża W.

1. „Kto to jest wynalazca?” – burza mózgów.

Rodzic prezentuje  dziecku zdjęcia,  albumy,  obrazki,  przedstawiające przedmioty,

które kiedyś odkryto / stworzono, np. samolot / dawny samolot, rakietę kosmiczną, kamery,

telewizor, komputer, mikroskop, termometr, leki / witaminy, fortepian, flet, skrzypce.

Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi: 

– Jak ludzie radzili sobie, zanim wymyślono te rzeczy?

– Czy trudno byłoby dziś bez nich żyć i dlaczego?

– Czy jest coś, co można jeszcze stworzyć?



2. „Gdy będę konstruktorem” – słuchanie wierszyka Dominiki Niemiec i rozmowa na jego

temat. 

Kiedyś, gdy będę dorosły, 

taki już całkiem duży, 

stworzę specjalną maszynę 

do robienia kałuży. 

Albo skomplikowany aparat 

do przeganiania chmur i deszczu, 

lub pułapkę do łapania much 

za pomocą białego pieprzu. 

A najbardziej pragnę, 

nie wiem, czy wiecie, 

zostać sławnym wynalazcą 

znanym na całym świecie. 

Taki ktoś za swe wynalazki 

nagrody fantastyczne zdobywa. 

Na różnych galach się prezentuje, 

w różnych miejscach bywa. 

I tu niestety powstaje kłopot, 

ambaras nie byle jaki. 

Bo wszyscy są zwykle odważni, 

nawet małe dzieciaki. 

A ja choć nie jestem już mały 

i w głowie mam pomysłów sto, 

wstydzę się ogromnie o nich mówić, 

tremę mam jak mało kto.

Martwi mnie, że będąc w przyszłości 

wielkim, znanym konstruktorem, 

dalej czuł będę ten wstyd 

i żadnej nagrody osobiście nie odbiorę. 



Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: 

– Kim chciał być Michał – bohater wiersza?

– Co miał zamiar wynaleźć?

– Dlaczego się martwił?

– Co czuł chłopiec, gdy miał mówić o swoich wynalazkach?

– Czy czułeś się kiedyś podobnie?

– W jakich sytuacjach można odczuwać wstyd? 

– Czy warto występować przed innymi? 

– Co nam daje przełamywanie wstydu? 

3. „Talent show” – zabawa integracyjna. 

Rodzic mówi dziecku, że za chwilę odbędzie się wielki przegląd talentów, tzw. talent

show. Prosi dziecko, by zastanowiło się, co potrafi świetnie robić, co mu dobrze wychodzi,

np. śpiewanie piosenek, taniec, rysowanie, recytowanie wierszy, ćwiczenia gimnastyczne,

budowle z klocków. Prosi, aby dziecko przygotowało króciutki występ. Po kilku minutach

zaprasza dziecko do zabawy. Rodzic wciela się w rolę konferansjera zapowiadającego ko-

lejne występy. Zaprasza dziecko do pokazania swojego przedstawienia i zaprezentowania

swojego talentu. Rodzeństwo lub domownicy oglądają występ, nagradzając go na koniec

brawami. 



Materiał dla 5 i 6 latków: Helenka K., Kuba L., Kuba K., Andrzej S., Sasza C., Ignacy Ch.,
Kacper K., Ola L., Eryk P., Tymoteusz Ś., Dawid Ch., Iga Cz.



1. „Odkrycia i wynalazki – co to takiego?”

Rodzic pokazuje ilustracje z różnymi zdjęciami prezentującymi odkrycia i wynalazki

(np. ogień, koło, pismo/druk, pieniądze, silnik, żarówka, samochód, samolot, pralka, tele-

fon, laptop). Dziecko nazywa obrazki. Dokonuje analizy sylabowej nazw odkryć i wynalaz-

ków,  określa  liczbę  sylab  i  przyporządkowuje  jej  liczbę  klocków,  wyodrębnia  pierwszą

i ostatnią głoskę. 

Np. o - gień, 2 klocki, pierwsza głoska - o, ostatnia – ń;

       ko – ło, 2 klocki, pierwsza głoska – k, ostatnia – o.



2. „Wynalazki” – swobodne wypowiedzi dziecka o tym, co to jest wynalazek.

Rodzic zadaje dziecku pytanie: 

– Jaki wynalazek jest najważniejszy? – giełda pomysłów

– Które wynalazki i odkrycia zmieniły świat?

Rodzic wymienia nazwę wynalazku lub odkrycia, a dziecko musi spróbować uzasadnić,

dlaczego można by go/je uznać za najważniejszy/najważniejsze na świecie. 

Przykłady: ogień, koło, pismo/druk, pieniądze, silnik, prąd, żarówka.

3. Dobra rada. Gry planszowe, układanie puzzli oraz budowanie z klocków rozwija twórcze

myślenie u dzieci. Kto wie może w naszej grupie są przyszli wynalazcy i konstruktorzy.


