
Witamy serdecznie. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy 

widzieć się w przedszkolu. Dlatego też za pomocą strony internetowej 

przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę i wspólną edukację. 

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci i Rodziców. 

Temat tygodnia: Ulubione zajęcia. 

26.11.2021 

 

Temat dnia: Jesteśmy konstruktorami. 

 

Witajcie ! Dziś jest … 

piątek 

 
Konstruktor – człowiek, który zajmuje się projektowaniem budowy 

maszyn, budowli, itd. 

 



1.„Jesteśmy konstruktorami” –zabawa techniczno – plastyczna. 

 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie konstrukcji z niewykorzystanych 

pudełek i pustych butelek, łącząc je za pomocą taśmy dwustronnej 

i ozdabiając mazakami. Nazwanie skonstruowanego przez siebie 

przedmiotu i opowiedzenie do czego służy kończy zabawę. 

2. „Do przodu, do tyłu, w prawo” – zabawa ruchowa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0 

Dziecko porusza się przy utworze „Pizzicato polka” (dość szybko). Gdy 

muzyka cichnie - zatrzymuje się, krzyżuje ręce na klatce piersiowej 

i wyczuwa rytm serca. Określa, po której stronie jest serce. Na lewą rękę 

zakłada frotkę. Następnie rodzic ponownie włącza utwór, 

a dziecko tańczy. Gdy muzyka cichnie dziecko ustawia się tyłem do 

rodzica, który kieruje do niego polecenia: trzy kroki w przód, dwa 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0


w prawo, jeden krok do tyłu itd. Dziecko stara się wykonać 

to samodzielnie. Pomaga mu frotka na ręku. Zabawę powtarzamy 

kilkakrotnie. 

3. „Czy woda może być ciężka?”- zabawa badawcza. 

 

Rodzic stawia na stoliku trzy słoiki. Dziecko wlewa do każdego z nich 

taką samą ilość wody. Zabarwia każdą na inny kolor. Do pierwszego 

wsypuje cztery łyżki cukru, do drugiego dwie, a do trzeciego nie wsypuje 

nic. Roztwory miesza do całkowitego rozpuszczenia. Potem rodzic do 

wysokiego naczynia (np. wazon) wlewa roztwór z największą ilością 

cukru. Następnie delikatnie dolewa kolejny – strumień musi płynąć 

bardzo wolno po ściance naczynia. Na koniec wlewa wodę bez cukru.  

 Dlaczego kolory się wymieszały, co spowodował cukier? 

 

 



4. Praktyczne zajęcia dnia codziennego. 

Zapytaj mamę czy nie potrzebuje twojej pomocy. Możesz pomóc jej 

w segregowaniu ubrań z ostatniego prania. Spośród tych, które mama 

wyjęła z pralki, musisz wybrać swoje. Ubrania rodzeństwa możesz 

zostawić, mamusia poukłada je sama. Oprócz tego, że masz znaleźć 

swoje ubrania, to musisz jeszcze podzielić je na te, które już nie 

przydadzą się w nadchodzących zimnych dniach i umieścić je w szafie. 

Natomiast ubrania cieplejsze, które będą idealne na zbliżającą się porę 

roku, ładnie poskładaj i połóż tam, gdzie ich miejsce. To jak, pomożesz 

mamie? 

 

 

 



5. Kosmos w słoiku. 

W listopadzie niebo często jest zachmurzone. Tak jest i teraz. W dzień 

jest pochmurno, a w nocy nie widać gwiazd. Proponuję abyście zrobili 

swoją własną galaktykę i zamknęli ją w słoiku. 

Spróbujemy? 

 
 

 

 



Przygotuj: 

 słoik wypełniony wodą (do połowy) 

 barwniki spożywcze lub farbki 

 watę 

 brokat 

 patyczki do szaszłyków 

Zacznij od zabarwienia wody na niebiesko. Dodaj watę do wysokości 

płynu, wsyp trochę brokatu i zamieszaj. Następnie dolej wodę 

zabarwioną na czerwono, ponownie dodaj watę, brokat i podziwiaj efekt 

swojej pracy. 

 

Zaproście domowników i wspólnie obejrzyjcie poniższy filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU

