
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 

 
„Płynie do wsi i do miasta, 
do kuchenki, do żelazka. 
Jeśli płynie, to w przewodach, 
lecz to wcale nie jest woda.” 
 
1. „Skąd on się wziął?” – pogadanka  
Rodzic za pomocą pytań pomocniczych prowadzi 
pogadankę z dziećmi: 

● Jak myślicie co to jest prąd? (Prąd to małe elektrony, które gnają jak 
szalone. Tylko w drutach pędzić lubią. W drewnie, w gumie wnet się gubią.) 

● Jak powstaje? (Prąd wytwarzany jest w elektrowni. Aby powstał konieczne 
jest przetworzenie jednego rodzaju energii np. ciepła pochodzącego ze 
spalania węgla na energię elektryczną) 

● W jaki sposób prąd jest dostarczany do naszych domów? (Prąd z 
elektrowni płynie grubymi przewodami do stacji energetycznej, gdzie jest 
przekształcany z wysokiego napięcia na średnie. Stąd liniami średniego 
napięcia jest transportowany do stacji transformatorowych, gdzie znów jest 
przetwarzany i płynie już prosto do naszego domu) 

● Do czego potrzebna jest nam energia elektryczna? (Do zasilania różnych 
urządzeń) 

● Jakie urządzenia do swojej pracy potrzebują energii elektrycznej? 

2. „Płynność prądu” – zabawa ruchowa  
Rodzic układa na dywanie ze sznurka/szalika kwadrat/prostokąt (obwód zamknięty). 
Dziecko – „elektron” przechodzi przez obwód układając stopy jedna za drugą.  
 
3. „Nie taki prąd straszny” – oglądanie filmu edukacyjnego 
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 
Po zakończeniu filmu rodzic rozmawia z dziećmi na temat 
filmu: 

● O czym był film? 
● Czy prąd występuje w przyrodzie? 
● Czy uderzenie pioruna jest bezpieczne? 
● Jak należy postępować podczas burzy? 
● Gdzie jest wytwarzany prąd? 
● Jakie są nowe sposoby produkcji prądu? 
●  

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


● Czy prąd jest groźny? 
● Dlaczego warto oszczędzać energię elektryczną? 
● W jaki sposób możemy oszczędzać energię elektryczną? 
● Co oznacza taki znak? (obok)  

 
4. „Uwaga prąd!” – zabawa ruchowa 
Dzieci porusza się po dywanie w rytmie piosenki „Piosenka o prądzie elektrycznym” 
(link poniżej). Gdy rodzic powie „Uwaga prąd”, dzieci zastygają w bezruchu.  
https://www.youtube.com/watch?v=uAXQYWtq38A 
 
5. „Odkurzamy-zamiatamy” – zabawa ruchowo-naśladowcza  
Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym (raz wolno, raz szybsze 
tempo) przez rodzica. Na przerwę w klaskaniu rodzic wypowiada nazwę czynności 
np. odkurzamy/zamiatamy/ubijamy/miksujemy/zmywamy naczynia/włączamy 
zmywarkę itp., a dziecko maja za zadanie powiedzieć czy czynność wymaga użycia 
prądu czy nie oraz przedstawić ją ruchem.  
 
6. „Bez prądu, ja nie mogę pracować!” – wykonanie karty pracy  
Dziecko koloruje przedmioty, które nie mogą pracować bez prądu (karta 
zamieszczona poniżej). 
 
7. „Najważniejsze urządzenie na prąd” – wykonanie pracy 
plastycznej 
Drogie dzieci, zastanówcie się, bez jakiego urządzenia elektrycznego nie 
wyobrażacie sobie życia i narysujcie go dowolną techniką. 
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