
ŻABKI 

 

Tematyka tygodnia (22. 11. – 26. 11. 2021 r.): Pomysły na deszczowe dni. 

 

Poniedziałek 22.11.2021 r. temat dnia – Latarki. 

 

Cele ogólne:  

- poszerzanie wiedzy o urządzeniach technicznych i ich działaniu, 

- ćwiczenia myślenia przyczynowo – skutkowego, 

- ekspresja twórcza 

 

1. Działania praktyczne ” Używamy latarki” własnego pomysłu. Rodzic 

zwraca uwagę, że nie można świecić nikomu  w oczy. Dziecko 

zastanawia  się „do czego potrzebna jest latarka?” – udziela odpowiedzi. 

2. „ Co jest w środku latarki? Jak ona działa?” – rodzic rozkręca latarkę              

i prezentuje dziecku jej części. Nazywa je ( żarówka, przewód, bateria, 

przełącznik, obudowa) i wyjaśnia do czego są potrzebne. Żarówka 

połączona jest przewodem z baterią. Gdy wciśniemy przełącznik               

i zamkniemy obwód, do żarówki płynie prąd i żarówka świeci. Gdy 

ponownie wciśniemy przełącznik, to obwód otworzymy. Prąd nie może 

popłynąć i żarówka nie świeci. Bateria to urządzenie, które wytwarza 

prąd.  

3. Nauka kodu SOS w alfabecie Morsea. Rodzic opowiada o sytuacjach,           

w których może się przydać umiejętność wysyłania sygnału SOS, np.: gdy 

ktoś zgubi się w górach i zapadnie noc, może wysyłać takie sygnały 

latarką – światło jest widoczne z bardzo daleka, a ratownicy górscy 

potrafią odczytać sygnał i przybyć z pomocą. Rodzic prezentuje sygnał 

SOS. Naciska przycisk latarki i miga ( mruga) światłem 3 razy krótko           

( przerwa) 3 razy długo ( przerwa) i ponownie 3 razy krótko. Pokazuje 

symboliczny zapis sygnału SOS :       . . . - - - . . .   



    Dziecko ćwiczy wysyłanie sygnału swoją latarką.  

4. Zajęcia plastyczno – techniczne „ Cienie”  

Projektowanie i rysowanie sylwet. Dziecko rysuje na brystolu wymyślone 

postacie i wycina je. Dziecko nakleja wszystkie wycięte sylwety na patyki, 

przygotowując rekwizyty do późniejszego przedstawienia.  

5. Wykonanie ćwiczeń w KP 2 s. 24 – 25  

6. Zajęcia teatralne ” Teatrzyk cieni „  - rodzic zachęca dziecko, aby przy 

użyciu przygotowanych sylwet zrobiło własne przedstawienie w teatrze 

cieni.  

7. Zabawa naśladowcza” Jestem twoim cieniem” – Dziecko stoi przed 

rodzicem. Pokazuje dowolne ruchy, gesty, ćwiczenia. Rodzic musi zrobić 

to samo. Po pewnym czasie następuje zmiana pokazującego.  

 


