
Na początek kilka słów do naszych przedszkolaków. 

 

Witajcie "Dzwoneczki" 

Przed nami kolejny tydzień realizacji projektu "Odkrywamy tajemnice zdrowia". 

Zapraszamy Was do zapoznania się z nowymi filmami - tak, jak to zazwyczaj 

robimy w przedszkolu. Miło było zobaczyć Wasze dzieła i uśmiechnięte buzie, 

nawet jeżeli było to tylko zdjęcie. 

Pozdrawiamy Pani Marta i Pani Magda :) 

 

Drodzy Rodzice. Filmiki (a właściwie materiały multimedialne) znajdziecie na 

stronie: http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin4/mod-5_4/index.html 

Prosimy, aby dzieci każdego dnia zajrzały do jednego z filmików 

interaktywnych. Skoro mamy poniedziałek to klikamy nr 1. 

 

A oto wskazówki do pracy z materiałem - opis tego co należy zrobić i przykład 

rozmowy prowadzonej z dzieckiem. 

Na ekranie widać salę przedszkolną. Z boku ekranu z prawej strony w dolnym 

rogu jest mikroskop. Basia siedzi na dywanie z kolegą. Dziewczynka układa 

wieżę z kloców, a chłopiec bawi się samochodzikiem. Dwoje innych dzieci 

siedzi obok – układa klocki. Jedna dziewczynka siedzi przy stoliku i maluje. 

Elementy interaktywne – fragment dywanu, stolik, samochodzik, jabłko (na 

stole). 

Dziecko przesuwa mikroskop na wybrany przedmiot. Pojawia się okrągły obraz 

zbliżenia pod mikroskopem, na którym widoczne są bakterie. Aby wrócić do 

widoku sali, należy kliknąć przycisk WSTECZ. 

Element interaktywny – mikroskop. Dziecko przesuwa mikroskop na dywan. 

R: Co zauważyłeś? LUB Co widzisz? 

D: Kółko. LUB Kolorowe kropki. LUB Nie wiem. 

R: To ciekawe, co powiedziałaś. Opowiedz więcej o tych kółkach. LUB 

Rzeczywiście, wygląda to podobnie do kropek. Co jeszcze zauważyłeś? LUB 

Zobaczmy to jeszcze raz.  

Po wybraniu wszystkich przedmiotów pojawia się przycisk DALEJ (w dolnym 

prawym rogu). 

Obraz dokładnie taki sam, jak w poprzedniej scenie (sala przedszkolna).  

Z prawej strony znajduje się pasek, a na nim ikony: odkurzacz, biała szmatka  

z płynem do czyszczenia stołu, umywalka łazienkowa, zlew kuchenny. 

Dziecko klika na wybrany przedmiot i przeciąga go w dowolne miejsce ekranu. 

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin4/mod-5_4/index.html


Element interaktywny – odkurzacz. 

Basia zaczyna odkurzać. 

R: Co tu się dzieje? LUB Co zauważyłeś? 

D: Basia czyści. LUB Sprząta. 

R: Masz rację. Basia odkurza dywan. Jak myślisz, dlaczego Basia to robi? 

LUB Rzeczywiście, Basia sprząta. Opowiedz, co jeszcze tutaj się dzieje.  

Element interaktywny – szmatka i płyn. 

Basia zaczyna przecierać szmatką stół i spryskiwać go płynem. 

R: Co zauważyłeś? LUB O co tutaj chodzi? 

D: Basia czyści. LUB Szmatka. 

R: Dobrze zauważyłeś. Basia czyści meble. Opowiedz więcej o tym 

czyszczeniu mebli. LUB Rzeczywiście, zauważyłeś szmatkę. Co jeszcze tutaj 

widzisz?  

Element interaktywny – zlew kuchenny. 

Dziecko klika na zlew kuchenny. Basia wstaje, bierze jabłko ze stołu  

i wychodzi. Po kilku sekundach wraca. W chmurce nad głową Basi pojawia się 

zlew kuchenny i ręce Basi myjące jabłko. 

R: Co tu się dzieje? LUB O co tutaj chodzi? 

D: Jest jabłko. LUB Chmurka. LUB Umyła jabłko. 

R: Zauważyłeś jabłko. Opowiedz, co działo się z tym jabłkiem? LUB 

Dobrze widziałeś, pojawiła się chmurka. Opowiedz o niej więcej. LUB 

Rzeczywiście, Basia umyła jabłko. Jak myślisz, dlaczego tak zrobiła?  

Element interaktywny – umywalka łazienkowa. 

Chłopiec bawiący się samochodzikiem wychodzi (znika z ekranu). Po kilku 

sekundach wraca, a nad jego głową pojawia się chmurka z umywalką 

łazienkową oraz ręce chłopca myjące samochodzik. 

R: Co zauważyłeś? LUB O co tutaj chodzi? 

D: Mył samochodzik. LUB Była woda. LUB Był kran. 

R: Masz rację, chłopiec mył samochodzik. Jak myślisz, dlaczego to robił? 

LUB Powiedziałeś, że zauważyłeś wodę. Opowiedz, co jeszcze widziałeś. 

LUB Rzeczywiście, widać było kran. Co jeszcze się działo? 

Po wybraniu przedmiotu ikona znika z zakładki. Po wybraniu wszystkich ikon 

pojawia się przycisk DALEJ. 

Na ekranie jest sala przedszkolna. Z boku ekranu jest mikroskop. Basia siedzi na 

dywanie i układa wieżę z kloców, a chłopiec obok bawi się samochodzikiem. 

Inne dzieci układają klocki i malują. 



Elementy interaktywne – fragment dywanu, stolik, samochodzik, jabłko (na 

stole). 

Dziecko przesuwa mikroskop nad wybrany przedmiot. Pojawia się obraz 

zbliżenia pod mikroskopem – widać znacznie mniej bakterii. 

R: Co zauważyłeś? LUB Jak myślisz, co tu się stało? 

D: Jest dywan. LUB Trzy kółka. LUB Jest czysto. 

R: Masz rację, widać było dywan. Opowiedz, co się z nim działo. LUB 

Powiedziałeś, że zauważyłeś kilka kółek. To są zarazki. Opowiedz, co 

jeszcze tu zauważyłeś? LUB Rzeczywiście, jest czysto. Jak myślisz, jak to się 

stało, że jest czysto?  

 

Choć instrukcja wydaje się długa to samo oglądanie materiału zajmie Wam 

niewiele czasu. 

 

Do tego proponujemy Wam jeszcze jedną aktywność - Walka z zarazkami 

Dziecko opowiada, co wie o zarazkach, gdzie się one znajdują, jak się ich 

pozbyć. Celem rozmowy jest naprowadzenie na to, że pomieszczenia trzeba 

sprzątać, aby ograniczyć ilość zarazków. Po rozmowie zachęcamy do 

wspólnego sprzątania wyznaczonych miejsc w domu. 

 

Drodzy Rodzice. 

Pamiętajcie, że są to propozycję do pracy z dzieckiem. Nowa sytuacja w jakiej 

się znaleźliśmy niejednokrotnie stanowi dla nas wyzwanie. Zdajemy sobie 

sprawę, że możecie nie mieć w domu drukarki, różnego rodzaju materiałów 

plastycznych, dlatego prosimy korzystać z tego co jest dostępne, abyście nie 

musieli specjalnie wybierać się na zakupy. My też będziemy starać się przesyłać 

takie propozycje, które nie będą wymagać specjalnych środków.  

Realizowane przez nas projekty nie ograniczają się do konkretnych zadań 

wyznaczonych przez program wychowania przedszkolnego. Dlatego wszystkie 

aktywności, które łączą się z naszym tematem (a nie pojawiły się na stronie 

internetowej) są mile widziane. Nie martwcie się też, jeżeli w natłoku własnych 

obowiązków nie będziecie mieli czasu aby skorzystać z naszych propozycji. 

Wiemy, że czasem jest trudno to wszystko pogodzić.  

 

Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, a także pogody ducha i cudownych 

chwil w gronie rodzinnym :) 

 Nauczycielki grupy "Dzwoneczki" 


