
Dzień 2
Temat dnia: Jak powstał węgiel
C
Cele:
 • zapoznanie z historią powstania węgla oraz różnymi możliwościami jego wykorzystania w życiu
   codziennym,
 • rozwijanie logicznego myślenia podczas wypowiadania się na temat obrazków, umiejętności
    analizowania zjawisk przyrodniczych i wiązania przyczyny ze skutkiem,

➢ Zapoznanie z różnymi gatunkami dinozaurów,  - Zachęcamy do wspólnego oglądania 
książeczek, albumów lub prezentacji o dinozaurach 
Tęczowa nauka - Dinozaury dla dzieci – Poznajemy dinozaury
 https://www.youtube.com/watch?v=zmoqHx1K35U

➢ proponujemy wykonanie zadania z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, s. 
61. i 
„Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 61. 

- ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie obrazu graficznego poznanej litery „l” – 
zadaniem dzieci będzie    połączenie w pary takich samych napisów, a następnie ilustracji  z 
ich cieniami.  Na zakończenie wyszukują

             poznaną literę „l” w tekście i zakreślają niebieskim kolorem. (6-latki), (5-latki) mają za 
             zadanie połączyć dinozaury z ich cieniami.

➢ Zachęcamy dzieci do wysłuchania opowiadania czytanego przez rodzica Doroty 
Kossakowskiej pt. „Prawdziwa bajka”.

Treflinka lubi słuchać bajek, więc mama często czyta jej najróżniejsze bajki i baśnie. Pewnego
razu, wieczorem Treflinka powiedziała:
- Mamo, opowiedz mi bajkę, która jest prawdziwa.
- Ależ Treflinko, bajki nie mogą być prawdziwe. Bajki to bajki. W bajkach wszystko może
się zdarzyć. Bajki opowiadają o niezwykłych rzeczach.
- Proszę, mamo, proszę, może coś wymyślisz – piszczała Treflinka.
- Dobrze córeczko – powiedziała mama. Opowiem ci o czymś co brzmi jak bajka, ale jest
prawdą.
Dawno, dawno temu Ziemię porastały wysokie skrzypy, paprocie i widłaki. Żyły dinozaury
roślinożerne i mięsożerne. Były też duże jeziora, wokół których rosły skrzypy i paprocie.
Młode rośliny były wysokie i piękne. Stanowiły pożywienie niektórych dinozaurów. Z biegiem
czasu rośliny stawały się stare, usychały, a ich szczątki wpadały do jeziora. Opadały
na dno jeziora, gdzie bardzo długo leżały przysypane mułem i piaskiem. Na ich miejscu
wyrastały kolejne rośliny, które tak jak ich poprzednicy trafiały do jeziora. Leżały głęboko
na dnie jeziora, przysypywane kolejnymi warstwami piasku, mułu, skał i roślin. Początkowo
przypominały masę podobną do torfu. Z czasem pod wpływem wysokiej temperatury i 
ciśnienia
zmieniły się w twarde bryły. Upłynęło wiele lat, klimat zmienił się. Wybuchy wulkanów
i wędrujące lodowce zmieniały Ziemię. Wyginęły też dinozaury. Rosnące obecnie paprocie
i skrzypy tylko wyglądem przypominają swoich poprzedników. Nie dorównują im
wielkością. A obumarłe rośliny ciągle leżą w głębi Ziemi. Zmieniły swój wygląd. Są czarne,
błyszczące i bardzo twarde. Ludzie mówią, że to węgiel – czarny skarb ukryty w Ziemi. 
Węgiel to skała, która pali się i daje ciepło. Z węgla otrzymuje się koks i gazy opałowe. Jest
stosowany do produkcji kosmetyków, materiałów wybuchowych, lekarstw, barwników do
tkanin. Węgiel to prawdziwy skarb. 

https://www.youtube.com/watch?v=zmoqHx1K35U


- To co mówisz mamo, naprawdę brzmi jak bajka – powiedziała Treflinka.
- Mam dla ciebie niespodziankę Treflinko – z uśmiechem powiedziała mama. To jest węgiel, 
którym możesz rysować.
  Może wyczarujesz dinozaura, albo ogromne paprocie?
- Z przyjemnością – odpowiedziała Treflinka. Narysuję dinozaury i mnóstwo paproci, żeby
zwierzaki nie były głodne.

➢ - Proponujemy rozmowę na temat opowiadania – pytania do dzieci - tu możemy sprawdzić
umiejętność skupienia uwagi dzieci podczas słuchania czytanego tekstu. 

- Czego lubi słuchać Treflinka?
- O co poprosiła swoją mamę?
- O czym opowiedziała mama bajkę Treflince?
- Jakie zwierzęta żyły na Ziemi bardzo dawno temu?
- Jakie rośliny porastały Ziemię?
- Co się stało z roślinami i zwierzętami wraz z upływem czasu?
- Co spowodowało zmianę klimatu na Ziemi?
- Jakie czarne skarby skrywa Ziemia?
- Co otrzymujemy z węgla?
- Jaką niespodziankę przygotowała mama Treflince?
- Co postanowiła narysować Treflinka?

➢ Obserwacja węgla przez dzieci:  na zdjęciu („Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 
61. i 6-latek), w internecie lub prawdziwego  węgiel

 - Przypomnienie informacji o węglu na podstawie ilustracji.
- Do czego służy nam węgiel?
- Gdzie i przez kogo jest wydobywany?
- Jakiego koloru jest węgiel?

➢ Uświadomienie dzieciom że jest również węgiel, który służący do rysowania. Ponieważ w 
domu ciężko o węgiel do rysowania można zachęcić dzieci do rysowania ołówkiem w 
którym jest grafit, a grafit jest odmianą węgla.

➢ Zaproszenie do wykonania pracy plastycznej „Kraina dinozaurów” wykonanej za pomocą 
ołówka lub jeśli ktoś posiada za pomocą węgla.

Zachęcamy, chętnych rodziców do przesyłania zdjęć prac dzieci na maila grupy 
grupa6pp21@o2.pl

POPOŁUDNIE

➢ „Prawdziwa bajka” – zachęcenie do układania  historyjki obrazkowej (wycinanka „Trefliki 
w przedszkolu
– sześciolatek” s. 22). (6-latki i chętne 5-latki) – zadaniem dzieci jest zaznaczyć za pomocą 
kropek lub cyfr kolejność zdarzeń w historyjce a następnie wyciąć obrazki i przykleić na 
kartkę w odpowiedniej kolejności. Na
 zakończenie dzieci mogą opowiedzieć na podstawie obrazków jak powstał węgiel.

➢ „Mój ulubiony dinozaur” –  zachęcamy dzieci do lepienia z plasteliny figurki dinozaura - 
ćwiczenie mięśni paliczkowych, doskonalenie umiejętności formowania rzeźby pełnej.

mailto:grupa6pp21@o2.pl


Dzień 3
Temat dnia: W krainie dinozaurów

Cele: 
•  utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 5
•  kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i wskazywania odpowiednio zapisanej 

cyfry

➢ Zachęcenie dzieci do kolorowania obrazka według podanego kodu („Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” cz. 2, s. 59. i „Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 59. - ćwiczenie 
spostrzegawczości, utrwalenie cyfr. 

➢ Po pokolorowaniu obrazka dzieci mogą wyszukać różnice między obrazkami na dole strony 
10 różnic (6-latki), 6 różnic (5-latki).

➢ Zabawa „Gdzie są dinozaury” – stawiamy  dinozaura maskotkę lub inną zabawkę i pytamy 
gdzie jest np.: – na krześle, pod stołem, obok nogi, po lewej stronie itp.  - dzieci utrwalają 
położenie przedmiotów w przestrzeni
- ćwiczenie z książki („Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, s. 60. i „Trefliki w 
przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 60.

            5- latki mogą opowiedzieć historyjkę obrazkową, 6- latki mogą ułożyć po jednym zdaniu
            do każdej ilustracji i w pustych polach rysują tyle kresek  z ile  słów składa się każde zdanie.

➢ Zachęcamy do przeczytania dzieciom rymowanki
           - Zgadnij co przyśniło się Treflikowi

Sześć dinozaurów  go odwiedziło.
Pierwszy był bardzo malutki

Drugi miał ogon krótki
Trzeci  machał skrzydłami
czwarty straszył zębami.

Piąty na dwóch łapach stał
i na zabawki Treflika spoglądał.

Zachęćmy dzieci do rozmowy na temat rymowanki

- co przyśniło się Treflikowi?
- Ile dinozaurów go odwiedziło?
- Jaki był pierwszy, a jaki drugi?
- Co robił trzeci, a co czwarty dinozaur?
- Który dinozaur spoglądał na zabawki Treflika?

➢ Układamy cyfrę 5 z guzików, zakrętek, i innych materiałów

➢ Zabawa „Liczymy dinozaury” - zachęcamy dzieci do wykonania ćwiczenia z książki 
„Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, s. 64.

POPOŁUDNIE

➢ Zabawy z sylabami i głoskami – zachęcamy dzieci do wykonania zadania z pomocą rodzica 
„Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, s. 64. i „Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” 
cz. 2, s. 64. 



Dzień 4
Temat dnia: „Biały skarb Ziemi”

Cele: 
• Zapoznanie z właściwościami soli kamiennej
• Czerpanie przyjemności z eksperymentowania

➢ Zachęcenie do obejrzenia ilustracji w książce „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, 
s. 63. i „Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 63. lub filmu edukacyjnego - 
Kopalnia soli WIELICZKA, zwiedzanie trasy turystycznej DLA DZIECI, Solilandia w 
Wieliczce film

             https://www.youtube.com/watch?v=ps05QImgC90

➢ Zachęcamy do rozmowy rodzica z dzieckiem:
- gdzie znajduję się największa kopalnia soli w Polsce?
- do czego służy nam sól?
- ile sylab i głosek jest w słowie sól?
 Co słychać na początku, a co na końcu słowa sól?

➢ Zachęcamy do wspólnego wykonania eksperymentu. 

- Potrzebne nam będą: sól w kryształkach i sól miałka, 2 jajka, trzy przezroczyste pojemniki
  mogą być szklanki, słoiki z wodą nalaną do połowy, łyżeczka, 3 sznurki przyczepione do
  ołówka pośrodku ołówka

• prosimy aby dziecko wsypało 1 łyżeczkę soli do pojemnika z wodą i zamieszało wodę z solą
- pytamy co się stało z solą – (rozpuściła się) , dosypujemy jeszcze 10 łyżeczek soli i 
  mieszamy

• stawiamy obok siebie pojemnik z rozpuszczoną solą i pojemnik z czystą wodą
• wkładamy do nich po jednym jajku i pytamy dziecko co się stało z jajkiem (jedno powinno 

utonąć, drugie nie)
• odpowiadamy, że w wodzie jajko jest cięższe od wody, a z solą woda się zagęszcza i jajko 

nie tonie. Teraz jajko jest lżejsze niż solanka.

➢ „Kryształki soli” – dajmy dziecku mały kryształek soli i prosimy aby dziecko się dokładnie 
przyjrzało kryształkowi (pomocna będzie lupa), powąchały i posmakowały. Prosimy 
dziecko aby opisało kryształek soli.

➢ Rozpuszczanie kryształków

• do ostatniego pojemnika z wodą dziecko wrzuca kryształki soli, mieszamy i sprawdzamy 
czy kryształki się rozpuściły, wyjmujemy jajka z pojemników i na wszystkich pojemnikach 
umieszczamy ołówki ze sznurkiem – sznurek musi być zanurzony w wodzie.

• Dziecko przez tydzień obserwuje , co się dzieje i po tym będziemy mogli omówić 
eksperyment. 

POPOŁUDNIE

➢ „Odwiedzi nas Mikołaj” 

https://www.youtube.com/watch?v=ps05QImgC90


Zachęcam aby dzieci nauczyły się wiersza

Na łąki na pola , biały śnieżek leci.
Już święty Mikołaj śpieszy się do dzieci.

Słychać srebrny dzwonek,  a wiatr głos ten niesie,
po łąkach, po polach, po szerokim lesie.

Czekając cierpliwie stańmy dookoła.
Już święty Mikołaj wchodzi do przedszkola.

Przyjdzie tutaj do nas, my go ugościmy,
sto lat – zaśpiewamy i prezent wręczymy.

➢ Zachęcamy dziecko do wykonania zadania w książce „Trefliki w przedszkolu – 
sześciolatek” cz. 2, s. 65. i „Trefliki w przedszkolu – pięciolatek” cz. 2, s. 65. 

Drodzy rodzice proponowane zabawy i zadania są do wyboru, jeśli są chętne dzieci mogą wykonać
wszystkie zadania - zależy to od Państwa możliwości czasowych i chęci dzieci. Za każdą
podejmowaną aktywność nagradzajcie Państwo pochwałą – to bardzo mobilizuje dzieci do
podejmowania pracy.

Kochane TYGRYSKI życzymy udanej zabawy, pamiętajcie o ruchu, i do zobaczenia w 
przedszkolu.


