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PIĄTEK 05.02 2021  

Temat: Tajemnice powietrza  

  

CELE OGÓLNE:  poznanie właściwości powietrza; zachęcanie do samodzielnego wyciągania 

wniosków z prowadzonej obserwacji; poszerzanie doświadczeń plastycznych; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • balon, perfumy, kartka, słomka, farby, szklanka, woda, 

ilustracje – balon z koszem, unoszące się bańki mydlane, żaglówka z żaglem wypełnionym 

wiatrem, dmuchawce mniszka lekarskiego unoszące się w powietrzu, lecący latawiec, fale na 

morzu, szumiące drzewa,  

 

• „Kiedy kulka spadnie z rączki?” – zabawa ruchowa przy muzyce, reagowanie na rytm. R. 

rozdaje po kawałku waty/ płatka kosmetycznego, Dz. robi z niej kulkę. Kładzie kulkę na 

otwartej dłoni, chodzą w rytmie muzyki, wolno lub szybko, Jeśli wata spadnie, podnoszą 

ją i chodzą dalej. R. dopytuje: Kiedy łatwiej było chodzić z kulką waty na dłoni – w 

rytmie wolnym czy szybkim? Kiedy wata częściej upadała? – PLIK MUZYCZNY 

SZYBKO - WOLNO,  

 

• „Powietrze” –R, mówi, teraz nabierzemy dużo powietrza nosem i wypuścimy  ustami – 

kilka razy, powoli, w ciszy. Do czego teraz nam było potrzebne powietrze? (do 

oddychania) Czy moglibyśmy żyć bez powietrza? Przeprowadźmy mały eksperyment. 

Zamkniemy usta i na bardzo krótką chwilę spróbujemy przytrzymać nos paluszkami. Dz. 

szybko nabiera tchu, tak by nie doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jak widzicie, 

człowiek potrzebuje powietrza, by móc swobodnie oddychać, czyli żyć. 

 

• „Jakie jest powietrze?” - zabawy badawcze –– R. wyjaśnia Dz. że powietrze jest wokół 

nich, wypełnia cały pokój, pomieszczenie, to właśnie nim oddychamy. Następnie 

nadmuchuje balon (lub/i torebkę foliową) i tłumaczy, że w jego środku ukryło się 

powietrze. Powoli je wypuszcza i pyta czy widzą powietrze, które wylatuje z balonu, czy 

ma ono jakiś kolor, czy ma jakiś zapach.  

 

 

• „Czy powietrze krąży?” – R. tłumaczy Dz., że niewidzialne cząsteczki powietrza wciąż 

się przemieszczają. Prosi Dz., aby usiadło w jednej części pokoju. Następnie w drugim 

końcu rozpyla niewielką ilość perfum. Dz. czeka, aż rozpylony zapach do nich dotrze.  

• perfumy 

• Ustawiamy na stoliku przezroczystą szklankę napełniona wodą i dmuchamy na jej 

powierzchnię – na tafli wody ukazują sie małe fale. 



• Dziecko przykłada sobie rączkę do buzi i robi głęboki wdech i wydech, czując na rączce 

przepływ powietrza. Informacja dla Malucha, że w ten sposób oddychamy, i że tlen jest 

niezbędny do życia. 

• Następnie bierzemy słomkę i zanurzamy ją w szklance z woda i wydychamy powietrze 

woda bulgocze. Wytłumaczenie i komentarz dla dziecka – Wydychane przez nas 

powietrze ukazuje się w postaci bąbelków i wypływa na powierzchnię. Powietrza 

normalnie nie widać, bo jest bezbarwne , dopiero w momencie pojawiania się bąbelków 

możemy je zauważyć. 

• „Czary-mary z powietrzem” – praca plastyczna  Na środku kartki R. umieszcza kroplę 

kolorowej farby/ wody,  Dz. rozdmuchuje te krople na kartce za pomocą słomki, tworząc 

nietypowe dzieła.. 

• „Co by było, gdyby zabrakło powietrza?” – rozmowa z wykorzystaniem ilustracji i na 

podstawie doświadczeń Dz.. R. pokazuje ilustracje (balon z koszem, lecące bańki 

mydlane, żaglówka z żaglem wypełnionym wiatrem, dmuchawce mniszka lekarskiego 

unoszące się w powietrzu, lecący latawiec, fale na morzu, szumiące drzewa, obłoki itp.) i 

zadaje pytanie: Co by było, gdyby zabrakło powietrza?. Dz. odpowiada na to pytanie, 

korzystając z ilustracji i własnych doświadczeń.  

  

                                        Pozdrawiamy        

 

 

 


