
   Poniedziałek   12.04.2021 r.                   

Temat kompleksowy:  Jak mądrze korzystać z technologii? 

Temat zajęć:  Pośród multimediów. 

1. Dzień dobry dzieci  Wiecie na pewno, że  Internet – to taka 

ogromna skarbnica wiedzy. Wiedzy dobrej i potrzebnej,  ale znajdują 

się tam również  takie treści, których  dzieci nigdy nie powinny 

oglądać. Dlatego też na pewno każdy z was, korzysta z internetowych 

nowinek, tylko przy pomocy swoich opiekunów, starszego 

rodzeństwa, lub rodziców. Wierzę,  że tak właśnie jest  

2. Dzisiaj – korzystając z tych ogromnych  internetowych możliwości, 

chciałam wam  zaprezentować najstarsze i najciekawsze dziecięce 

czasopismo o nazwie „Świerszczyk”.  A jak do tego dotarłam? 

 Po prostu, skorzystałam z pomocy Internetu.  

 Tak wyglądał obrazek ze strony 

tytułowej pierwszego dziecięcego czasopisma. A było to zaraz po 

wojnie, czyli….. bardzo dawno temu. Nie pamiętają tego nawet wasi 

rodzice. Pozwolicie, że króciutko o tym opowiem …… 



   
Tytuł Świerszczyk” wymyśliła znana pisarka, Ewa Szelburg-

Zarembina. Grający za kominem świerszcz miał być symbolem tego, co 

wiele dzieci utraciło w wojennej zawierusze – ciepła rodzinnego 

domu.   

Okładkę pierwszego numeru namalował znakomity ilustrator- 

Jan Marcin Szancer, natomiast pierwszą winietę „Świerszczyka” 

zaprojektował inny wybitny grafik  - Eryk Lipiński.   Pierwszy tygodnik 

dla dzieci został wydany  1 maja 1945 roku.   

Dzieci z tamtego okresu nie  znały telewizji, większość nie posiadała 

nawet radia. Nie było mowy o komputerze, tablecie, Twitterze, Tik 

Toku, Facebooku, mp3, itd… Dzieci miały dla siebie tylko to 

czasopismo, które zastępowało im zniszczone w czasie wojny 

podręczniki.  

„Świerszczyk”  był tworzony przez najwybitniejszych polskich poetów 

i pisarzy. Dlatego nie było w nim żadnych treści politycznych, ani 

pochwał dla przewodniej partii tylko czysta edukacja i zabawa. 



W latach 50. i 60 XX w.  do „Świerszczyka” przychodziło nawet 

7 tysięcy listów miesięcznie.  

 
A tak, wyglądały okładki „Świerszczyka” z lat 40 i 50  XX wieku. 

„Świerszczyk” zawsze miał szczęście do ludzi. Najwybitniejsi twórcy 

literatury dziecięcej i najlepsi polscy ilustratorzy oddawali swe pióra  

i pędzle do dyspozycji zielonego przyjaciela dzieci.  

 To są  wielkie nazwiska, które należy przypomnieć  
Wanda Grodzieńska, Hanna Januszewska, Jan Brzechwa,  
Ewa Szelburg- Zarębina, Olga Siemaszkowa, Lucyna Krzemienicka, 
 Jan Marcin Szancer, Ha-Ga, Anna Kamieńska. 

Dzisiejszy  „Świerszczyk” -  to miesięcznik wydawany przez Nową Erę.  
To pismo z tradycjami. Piękne i mądre. Jedyne takie na rynku, które 
 w  dalszym ciągu pomaga w nauce czytania i rozwija wyobraźnię.  

 



3.  Teraz odejdź od komputera.  Usiądź wygodnie, zamknij oczy .  
 Za chwilę usłyszysz odgłosy natury  w tym odgłosy świerszcza… 

 Nagranie nr 5. Okres sianokosów świerszcze i wilga  

https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury 

4.  Ćwiczenia z gazetami 

Kupujemy gazetę- marsz przy rytmicznym uderzaniu palcami o blat 
stołu. Dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach, „kupuje” gazetę, 
„kłania się znajomym”,  

Zmieniamy gazetę – zabawa orientacyjno-porządkowa. 
Dziecko rozkłada gazety na podłodze. Słucha rymowanki, wykonując 
zawarte w niej polecenia. 
- na mojej gazecie stoję sobie, 
- na mojej gazecie siedzę sobie, 
- na mojej gazecie leżę sobie, 
- a teraz  robię miejsce tobie… 

Omiń gazetę – zabawa skoczna 
Dziecko swobodnie biega po pokoju( rytm można wystukać  palcami 
na blacie stołu) Na przerwę w wystukiwaniu – dziecko przeskakuje 
przez gazetę. 

Gazetowa paczka- zabawa z elementem czworakowania 
Dziecko kładzie  sobie gazety na plecach i na czworakach chodzi 
 w różnych kierunkach, pilnując aby gazety nie spadły na podłogę. 

Gazetowy pojazd- ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
Dzieci siedzą na gazetach i odpychając się nogami i rękami, 
przesuwają się w dowolny sposób w różnych kierunkach. Następnie 
mogą się położyć na brzuchu i także przesuwać się w dowolnych 
kierunkach, ale za pomocą rąk. 

Marsz z gazetą – uspokojenie ciała  (wystukiwanie rytmu) 
Dziecko kładzie sobie gazetę na głowie ( złożoną ) i maszeruje  
w różnych kierunkach, następnie odkłada gazetę na miejsce.                                               

https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury


5. Ćwiczenie z KP str 3 Popatrz na zdjęcia i powiedz, jak dzieci  
i rodzice korzystają z różnych mediów np. słuchają audiobooków 
przez słuchawki ,kupują bilety do kina przez telefon, rozmawiają 
przez komunikator, czytają czasopisma, bawią się przy programie 
telewizyjnym.  
Postaw znak + przy sytuacjach, które się zdarzyły,  
a znak – sytuacjach, które się nie zdarzyły. 
 W pustym okienku narysuj sposób w jaki korzystasz z mediów. 

 

6. Gdybyś chciał( chciała) redagować czasopismo dla kolegów, jaki 
nadałbyś ( nadałabyś)  mu tytuł? 



Wtorek 13.04.2021 

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii 

Temat zajęć: Rozsądnie   korzystamy z komputerów 

 i tabletów 

1. Dzisiejszy dzień poświęcimy  urządzeniom  

multimedialnym . Czy wiecie, co to jest to multimedialne urządzenie 

 i do czego służy?  Oczywiście, że wiecie, ale przypomnę, że multimedia  

stanowią połączenie kilku różnych form przekazu informacji, tekstów, 

dźwięku, obrazów, ruchu, filmu. Służą do przekazywania informacji miedzy 

ludźmi. Do mediów zaliczamy również czasopisma ( np. Świerszczyk)  i inne 

gazety, które są zaliczane do mediów drukowanych. 

2. A teraz mam dla dzieci kilka zagadek, których rozwiązanie na pewno sprawi 

wam przyjemność  

1. Włącz go, a wnet ci pokaże                              2. Papierowa pełna treści 

    Bajki, filmy, mnóstwo zdarzeń.                            Których setki w sobie mieści 

    Taka jego jest robota-                                             Ma też wersję w Internecie 

    Bawić cię…  gdy masz pilota.                                 O czym mowa? O…. 

                          ( telewizor)                                                                 (gazecie)   

3. Dziś powszechne urządzenia                           4. Gra piosenki, czasem gada 

    Kiedyś nie do pomyślenia                                     Czasem bajki opowiada 

    Żeby ludzie z wielkiej dali                                     Możesz słuchać, gdy ma rację 

    Często z sobą  rozmawiali.                                    Lub po prostu zmienić stację. 

                          (telefon)                                                                        (radio) 

5. Gdy to, co masz w komputerze           6. Czeka na ciebie przed komputerem, 

    Chcesz zobaczyć na papierze                     nie ma futerka i gardzi serem. 

    Ona chętnie Ci pomoże,                             A, żeby kursor szedł po ekranie                                

    czarno-biało, lub w kolorze                        zwykle swą rękę opierasz na niej 

                          ( drukarka)                                             (mysz komputerowa) 



3. Ile można,  twoim zdaniem spędzać czasu przed komputerem ? 

     Obejrzyj te obrazki i zastanów się, które dziecko lepiej spędziło  

     wolny czas.  Narysuj uśmiechniętą buźkę, przy dziecku,    

     którego zachowanie bardziej ci odpowiada. 

 

 

 
 



4. Przeczytaj napisy przy obrazkach i zastanów się, czyja sobota była 

bardziej udana  Janka, czy Pawła? 

 

 
 

 

 
 Ćwiczenia W KP str. 10. Jak Janek i Paweł spędzali wolną sobotę . 

 



5. Kiedy rodzice zaplanują wspólny spacer, rozglądaj się uważnie 

dookoła. Może uda ci się usłyszeć śpiew ptaków, może rozpoznasz 

kwiaty w przydomowych ogródkach, lub zobaczysz pąki na drzewach.  

Świat jest taki piękny, że warto zauważyć jak najwięcej z tego , co się 

wokół nas dzieje w przyrodzie. 

 A teraz, usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i posłuchaj  

(Proszę włączyć nagranie nr 2- śpiew ptactwa leśnego, w głębi dzięcioł ) 

 

     https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury 

  6. Zapraszam dzieci do zabawy ruchowej 

Programujemy roboty 

 Chodzenie pod dyktando, zabawa wyrabiająca orientację w schemacie 

własnego ciała .  

Dziecko biega po pokoju , na umówiony  sygnał odwraca się, wykonuje 

polecenia np.  

 Idź  dwa kroki do przodu, kucnij, cztery kroki do tyłu,  pięć pajacyków, 

dwa kroki w lewo, jeden w prawo. 

Klik – słuchaj, co robić   Zabawa ruchowa.   

 Dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Na hasło klik klik- porusza się 

na czworakach tyłem, na hasło klik, klik, klik – staje na jednej nodze 

 w bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy 

Żabka- zabawa skoczna naśladowcza. 

Na środku pokoju układamy skakankę, sznur, pasek  w kształcie koła. 

To staw. Dziecko – żabka  przyjmuje postawę kuczną, ręce  

wyprostowane pomiędzy kolanami opierają się o podłogę. 

Na sygnał- żabki na spacer  - dziecko wyrzuca ręce do przodu  

a następnie wykonuje skok nogami. ( skaczą po pokoju) 

Na hasło – Uwaga bocian ! – dziecko – żabka wskakuje do koła 

 ( stawu).  Zabawę można powtórzyć  kilka razy. 

7. Zabawa matematyczna – jaką liczbę wskazuje komputer. Kodowanie 

i dekodowanie. 

Proszę położyć przed dzieckiem czystą kartkę formatu A-4, kartoniki 

z cyframi od 1 do 10, kartoniki z figurami geometrycznymi, kredki.   

https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury


Na komputerze prezentujemy kod z kartoników w kształcie figur 

geometrycznych  i cyfr. Jest on widoczny przez cały czas trwania 

zabawy , aż do momentu sprawdzenia pracy dziecka. Może być np. taki  

                  

Dzieci na swoich „ monitorach”  układają ( lub rysują ) figury 

geometryczne zgodnie z podanym kodem.  A więc : 

         

Na pytanie, jaką liczbę podał komputer- dzieci  kładą na „monitorze „  

kartonik z cyfrą 6 ( lub piszą cyfrę 6) 

8. Zabawę można powtórzyć,  za każdym razem zwiększając stopień 

trudności np.  

Kwadrat - 2, trójkąt – 2, koło – 6. itd. 

Wersja II  

Można podawać cyfrę, a dziecko układa lub rysuje figury. 

 

9.  Zabawa z piosenką  Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa  

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

10. Na zakończenie dzisiejszego  spotkania powtórzymy zasady 

dotyczące mądrego  korzystania z komputera: 

                                               
- Komputer włącza tylko osoba dorosła, 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


- Czas poświęcony zabawie przy komputerze powinien wynosić około 

15 minut, 

- Przyjmujemy prawidłową postawę ciała podczas siedzenia przy 

komputerze, 

- Utrzymujemy odpowiednią odległość oczu od monitora , 

- Możemy grać tylko w gry przeznaczone dla dzieci, 

- Nie wchodzimy na strony internetowe bez zgody i obecności 

rodziców, 

- Gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt na świeżym powietrzu a nie 

siedzenie przy komputerze. 

11.  Przeczytaj , co lubią oglądać dzieci? 

 

 

 

 12. Zajęcia dodatkowe.  

  Wykonaj ćwiczenia  w kartach pracy  na stronie   4, 5, 7  

                           Miłej pracy i zabawy  

                                 

 

 

 

 

 



                                  Środa 14.04.2021 

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii? 

                          Temat zajęć: Ach, ten telewizor 

1.  Zagadka 

              

2. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak działa telewizja? Czy lubimy 

zasiadać przed ekranem telewizora i od kiedy właściwie ją mamy? 

A więc…   

Za wynalazcę telewizji uważany jest Szkot John Baird. W 1925r. udało 

mu się przekazać obraz człowieka w ruchu na odległość.   

Pierwszy pokaz zademonstrował w 1926r.  W tym czasie mogłaby żyć 

wasza pra- babcia. Teraz miałaby 95 lat 

 W Polsce stały program telewizyjny jest  nadawany  od 1 maja 1965r. 

Pierwsze polskie telewizory nazywały się „Wisła”

Były duże, ciężkie i bardzo drogie.  

A jak działa telewizor…?  

 Aby telewizor mógł działać potrzebna jest antena, ponieważ program 

przenoszony jest za pomocą fal elektromagnetycznych, które biegną 

podobnie jak światło, chociaż są niewidoczne. 



Fale te mogą wędrować wiele kilometrów, są przechwytywane przez 

anteny telewizyjne. Następnie układy elektroniczne w odbiornikach 

telewizyjnych przetwarzają sygnał i tworzą obraz na ekranie. 

Fale te nie są jednak zbyt silne i szybko słabną, dlatego też buduje się 

coraz większe wieże telewizyjne, z których nadawany jest program, 

aby sygnał niósł się coraz dalej. 

 Wynalazkiem ostatnich lat jest telewizja satelitarna.  

Wysoko w kosmosie znajdują się sztuczne satelity, wystrzelone za 

pomoc rakiet. 

 
Na nich zamontowane są anteny, które odbierają sygnał, i wysyłają go 

w różnych kierunkach.  

Sygnał ten odbierany jest przez miliony anten na całym świecie  

i dlatego ludzie mogą bez problemu oglądać telewizję w swoich 

domach. 

CIEKAWOSTKA -  Satelita, często nazywany sztucznym satelitą , jest 

maszyną umieszczoną na orbicie wokół Ziemi. Satelity są 

wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach: w  komunikacji, 

nadawaniu, meteorologii… 

 

3. Zadanie z KP str. 6 . Rysuj maszt telewizyjny po śladzie. Przeczytaj 

wyrazy od najkrótszych do najdłuższych . W każdej grupie wklej 

wyraz z taką samą liczbą sylab.  Wyrazy – film , pro-gram, In-ter-net 



Powiedz, z czym ci się kojarzą te nazwy. Podkreśl wyrazy, które były 

dla ciebie najłatwiejsze do przeczytania 

 

 

4. Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny? Jeśli potrafisz go 

narysować – zrób to i podpisz                                    



5.  Zabawy paluszkowe 

Pająk 

Idzie pająk po pieńku ( idziemy palcami po prawej nodze) pomaleńku, 

pomaleńku ( nadal idziemy palcami po prawej nodze – mówimy 

powoli) Napotkał biedronkę. ( zatrzymujemy się)  

hop na drugą stronkę ( przekładamy dłoń na lewą nogę) idzie pająk 

…itd.  

Koła 

Koło małe, koło duże, ( rysujemy przed sobą koła jedno małe drugie 

duże – na wyciągniecie ręki) koło w dole, koło w górze ( rysujemy 

palcem jedno koło na dywanie, drugie nad głową) koło z lewej , koło 

 z prawej ( rysujemy palcem w powietrzu koła po lewej stronie i po 

prawej, mniej więcej na wysokości ramion) koła kręcę w tej zabawie  

( rysujemy koła przed sobą obiema rękami  jednocześnie) 

6.  Telewizor  (Stanisław Grochowiak) 

 

Z telewizorem trzeba rozważnie, 

Wybierać to, co naprawdę uczy. 

Albo to, co śmieszy. 

Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię, 

I ją to właśnie uczyń 

Czarodziejką zwykłych rzeczy. 

Dzbanek na stole, co światłami pryska, 
Autobus w deszczu, lśniący niby okoń, 
Smuga, którą zwełnia na niebie odrzutowiec... 
To są również filmy, dziwne widowiska, 
Naciesz nimi oko                                                                                                                                      



 
Innym to opowiedz. 

Jedni cię obśmieją: „Sam widziałem... eee tam”, 
Inni się zadziwią: „On chyba poeta”. 
A tyś po prostu fajny jest chłopaczek, 
Co lubi trochę mądrzej 
Niż inni popatrzeć. 

7. Pytanie do dzieci : 
 
- O czym był wiersz? 
- Do kogo były kierowane słowa wiersza? 
- Jakiej rady udziela autor wiersza? 
- Przed czym ostrzega? ( przed nadmiernym oglądaniem telewizji) 
-Co to jest wyobraźnia?( zdolność do tworzenia i przywoływania w 
  myślach obrazów, wyobrażeń) 
- Czy telewizja może zastąpić wyobraźnię? 
- Jak należy traktować telewizję?  ( rozsądnie, nie wolno pozwolić , aby 
zawładnęła naszymi myślami i i uczuciami)  

8. Zapraszam teraz  rodziców i dzieci do wysłuchania  „Koncertu na 
leśnej polanie” 

                           

https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury 

9. Ustalanie zasad korzystania z telewizji: 

- telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej, 

- czas poświęcony oglądaniu telewizji powinien wynosić ok. 30 minut, 

- utrzymujemy odpowiednią odległość od ekranu telewizora,_ 

- oglądamy programy przeznaczone dla dzieci ( informacja jest  

  umieszczona w lewym, górnym rogu) 

- gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt na świeżym powietrzu.

https://plusmusic.pl/artists/1411054/odglosy-natury


 10. Pokoloruj pola wg kodu.  Wynik wskaże jak pokolorować 

ilustracje  

 

 

 

 



 


