
        Temat zajęć: Przedszkolak i energia   
 

 

 

 

1. Skąd się bierze prąd „Energetyczne zagadki”  – rozwiązywanie zagadek związanych z tematem.  

 

➢ Podczas burzy przeszywa niebo jasnym światłem? piorun 

 

➢ Dzięki niej także w nocy w domu jest jasno? lampa 

 

➢ Łapie wiatr i zmienia go w energię? wiatrak 

 

➢ Zakład wytwarzający prąd elektryczny? elektrownia 

 

➢ Źródło energii dla latarki? bateria 

 

➢ Może stać na biurku lub nocnym stoliku, włączasz ją, gdy ciemno w Twoim pokoiku? lampka 

 

➢ Szklana gruszka, w środku drucik, gdy nacisnąć mały guzik, ona wnet się jasna zrobi? żarówka 

 

➢ Najczęściej swą robotę wykonuje w sobotę. Kurz wysysa w mig z dywanów, pledów, podłóg  
i tapczanów. odkurzacz 

 

➢ Postawiona w kąt chętnie łyka prąd. A jak wody nabierze, wszystkie ubrania wypierze. pralka 

 

➢ Przedmiot niezbędny, chociaż nieduży. Do prasowania ubranek służy. żelazko 



 

➢ Lśni od szronu i od śniegu – masz kuchenny mały biegun. lodówka 

 

➢ Kiedy nie ma do roboty nic lepszego, możesz zasiąść przed nim z bratem lub z kolegą i obejrzeć, gdy 
ekranem swym zaświeci, jakiś program, oczywiście ten dla dzieci. telewizor 

 

➢ Nie jest ptasie, ależ skąd, Stamtąd właśnie czerpiesz prąd! gniazdko elektryczne 

 

➢ Czy poznajesz urządzenie, które suszy na życzenie każde włosy przemoczone lub wałkami 
ozdobione? suszarka 

 

➢ Jestem mądry, myszkę mam, a kim jestem? Zgadnij sam. komputer 

 

➢ Jeśli gdzieś zadzwonić chcecie, bardzo mnie potrzebujecie. telefon  

 

2. Do obejrzenia filmy: 
✓ „W jaki sposób prąd trafia do naszych domów” https://youtu.be/d-yXUQiEtG0 
✓ „Nie taki prąd straszny ”          https://youtu.be/LmpLrMs44VQ 

 

3. „Pożyteczne urządzenia” – zabawa słowna – masażyk. 

 

W moim domu mówię wam Ja urządzeń dużo mam. - rysujemy domek na plecach  

Gdy do prądu włączę je, Życie lżejsze staje się. - uderzamy dwoma palcami 

Już lokówkę podłączyłam Śliczne loki nakręciłam. - rysujemy spirale od góry do dołu  

Gdy żelazko się nagrzało, Pięknie bluzkę prasowało - otwartymi dłońmi masujemy plecy 

Teraz wodę ja nalewam i w czajniku ją podgrzewam - uderzamy paluszkami po całych plecach 

W domu już czyściutko mam, bo odkurzacz sprząta sam - piąstką masujemy plecy  

Urządzenia elektryczne, są tak bardzo pożyteczne - rysujemy uśmiechniętą buźkę  

Uciekajmy teraz stąd - paluszkami uderzamy po całych plecach,  

czy poczułeś mały prąd? - łaskoczemy pod paszką.  

 

4. Rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat: Skąd się bierze energia na ziemi? Tłumaczymy dziecku, 
że  prawie cała energia pochodzi ze słońca. Słońce ogrzewa naszą planetę – ziemię i umożliwia 
rozwój życia. Rośliny rosną dzięki tej energii, ale również ją gromadzą. Z energii tej korzystają 
zwierzęta, bo zjadają rośliny. My też uzyskujemy energię zjadając rośliny i mięso (zwierzęta). 
Energia pochodzi także z  ognia, wody, wiatru. Następnie  wyjaśnia dziecku  do czego energia jest 
wykorzystywana przez człowieka: 
Ludzie dawno temu nauczyli się wykorzystywać energię. Najpierw używali ognia jako źródła światła 
do ogrzewania oraz gotowania jedzenia. Potem wykorzystali wiatr do budowania wiatraków i 
mielenia zboża, a potem do budowania elektrowni wiatrowych. Wodę wykorzystali do budowania 
młynów i elektrowni wodnych. Natomiast słońce wykorzystali do budowania elektrowni słonecznych 
na baterie słoneczne. 
WNIOSEK: Mówimy, że są to źródła energii, które się nigdy nie wyczerpują – odnawialne. 
Rodzic wyjaśnia dziecku też, że na ziemi ukryte są inne  źródła energii takie jak: 
Węgiel kamienny 
Ropa naftowa 
Gaz ziemny 
Te źródła są nieodnawialne. 

 

 

 

https://youtu.be/d-yXUQiEtG0
https://youtu.be/LmpLrMs44VQ


Na podstawie ilustracji omawiamy z dzieckiem źródła energii naturalnej 

 

 

 

 

 

                                                                    Mini elektrownia słoneczna zainstalowana na dachu domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                        

 

 

 

                                                                      Kolektory słoneczne 

 

 

 

 

 

 

Wiatraki używane dawnej  do rozcierania ziarna na mąkę 

                                                                                     

 

 

 

 

                                            

                                                        

                                                   

                                                         

 

 

 

 

 

                                                 Wiatraki współcześnie używane  

                                 do zamiany energii wiatru na elektryczną 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia wodna 

                                                                          

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

5. Oszczędzaj energię” – słuchanie wiersza i pogadanka z dzieckiem na temat w jaki sposób możemy 

oszczędzać energię.  

 

„Oszczędzaj energię” 

 

Sprawa wciąż niepokój budzi, 

Skąd energię brać dla ludzi? 

Jak z nią mądrze się obchodzić, 

Żeby sobie nie zaszkodzić? 

Więc gdy świat się nad tym biedzi, 

Poszukajmy odpowiedzi: 

Gazu, węgla mądrze użyj, 

By starczyło ich na dłużej. 

Sprawdzę  którędy z twego domu 

Ciepło znika po kryjomu. 

Zamiast działać na swą szkodę, 

Szanuj zawsze prąd i wodę. 

Drzwi zamykaj, bo nie tanie 

Jest niestety ogrzewanie. 

 

6. „Bezpieczny przedszkolak”  - omówienie z dzieckiem  zasad bezpiecznego korzystania z prądu w domu          

i poza nim.  

 

Bezpieczeństwo w domu  

 

 Z urządzeń elektrycznych korzystaj tylko pod nadzorem dorosłych. 

 



 Nie wkładaj do gniazdka elektrycznego żadnych przedmiotów poza wtyczką. 

 

 Nie korzystaj z przetartych przewodów, uszkodzonych wtyczek, gniazdek i włączników. 

 

 Wyjmując   wtyczkę   z   gniazdka,   nigdy   nie   ciągnij   jej   za   przewód. 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo poza domem 

 

 Nie baw się w pobliżu, nie wchodź ani nie otwieraj stacji transformatorowych lub skrzynek energetycznych. 

 

 Nie baw się w pobliżu słupów ani przewodów energetycznych. 

 

 Nie wspinaj się na słupy energetyczne. 

 

 Nie podchodź do uszkodzonych przewodów energetycznych, które leżą na ziemi lub zwisają ze słupa 



7. Praca z KP4 - str. 3b 

 

8. Praca plastyczna „Wiatraczek z papieru” https://youtu.be/xuz9EwXiu-o 

 

 

 

https://youtu.be/xuz9EwXiu-o

