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Co, gdzie, 
dlaczego –  
jak myślisz 

kolego?  
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XXV. TEMAT TYGODNIA: CO, GDZIE, DLACZEGO – JAK MYŚLISZ KOLEGO? 
 
Dzień tygodnia: 1 
Temat: Skąd mamy prąd? 
Wiersz Pstryk  J. Tuwima 
 
Sterczy w ścianie taki pstryczek, 
Mały pstryczek – elektryczek, 
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 
To się widno zrobi w mig. 
Bardzo łatwo: 
Pstryk – i światło! 
Pstryknąć potem jeszcze raz –  
Zaraz mrok otoczy nas. 
A jak pstryknąć trzeci raz – 
Znowu dawny świeci blask. 
Taką siłę ma tajemną  
Ten ukryty w ścianie smyk! 
Ciemno – widno, widno – ciemno. 
Któż to jest ten mały pstryk? 
Może świetlik? Może ognik? 
Jak tam dostał się i skąd? 
To nie ognik. To przewodnik, 
Taki drut, a w drucie PRĄD, 
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!  
Elektryczny bystry PRRRĄD! 
I skąd światło? 
Właśnie skąd! 
 
Dzień tygodnia: 2 
Temat: Eksperymenty z wodą 
Schemat obiegu wody w przyrodzie 
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Dzień tygodnia: 3 
Temat: Mżawka, deszcz, ulewa 
Zagadki o deszczu 
Kiedy pada to mokre 
ulice są i drzewa. 
Wtedy pod parasol 
koniecznie schronić się trzeba. 
(deszcz) 
Kiedy sobie kapię 
ludzie uciekają 
A przecież dobrze 
wszyscy mnie znają. 
(deszcz) 
Wiersz Deszczyk B. Forma 
Deszcz wraz z rodziną przybył z daleka. 
Oj, wiele pracy nas tutaj czeka. 
Ziemia jest sucha, deszczu spragniona 
- Wody! - wołają rośliny do nas. 
 
Malutki deszczyk wnet zrosił trawę. 
Kapaniem przerwał dzieciom zabawę. 
Zmoczył troszeczkę listki na drzewach. 
Przerwał - bo słuchał jak ptaszek śpiewa. 
 
Pora już na mnie - rzece deszcz tata. 
Mało opadów coś tego lata. 
Napoił drzewa, trawy i łąki, 
schłodził powietrze i kwiatów pąki. 
 
Wtem się wichura wielka zerwała. 
Groźna ulewa, wszystko zalała. 
Burzą się mocno rzeki, jeziora. 
Mokre chodniki, place dokoła. 
 
Zabrakło nagle wody ulewie. 
Słonko błysnęło na jasnym niebie. 
Zniknęły z nieba kłębiaste chmury, 
a razem z nimi humor ponury. 
Dzień tygodnia: 4  
Temat: Jak powstaje wiatr? 
Wiersza Dwa wiatry Juliana Tuwima  
Jeden wiatr – w polu wiał, 
Drugi wiatr - w sadzie grał: 
Cichuteńko, leciuteńko, 
Liście pieścił i szeleścił, 
Mdlał...  
 
Jeden wiatr - pędziwiatr! 
Fiknął, kozła, plackiem spadł, 
Skoczył, zawiał, zaszybował, 
Świdrem w górę zakołował 
I przewrócił się, i wpadł 
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Na szumiący, senny sad, 
Gdzie cichutko i leciutko 
Liście pieścił i szeleścił, 
Drugi wiatr... 
 
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 
Parsknął śmiechem cały sad, 
Wziął wiatr brata za kamrata, 
Teraz z nim po polu lata, 
Gonią obaj chmury, ptaki, 
Mkną, wplątują się w wiatraki, 
Głupkowate mylą śmigi, 
W prawo, w lewo, świst, podrygi, 
Dmą płucami ile sił, 
Łobuzują, pal je licho!... 
 
A w sadzie cicho, cicho... 
Co "robiły" wiatry? 
 
Dzień tygodnia: 4 
Temat: Przedszkolne zabawy z cieniem 
Zagadka o cieniu 
 
Chodzi za nami , gdy lampa świeci . 
Nie lubi mroku ani nocy . 
Pojawia się za nami w słoneczny dzień . 
Już wiecie ? To przecież jest …  
(Cień) 
 
     Wiersz Teatrzyk cieni R. Przymus 
 
      Jesień. Długie wieczory, a taki krótki dzień ! 
     Lecz nudzić się nie można, jeśli jest z nami cień .... 
    Trzeba tylko z papieru wyciąć różne postacie, 
    potem lampę zaświecić i już teatrzyk macie ! 
     W tym dziwnym teatrzyku grają aktorzy - cienie...... 
    Chodzą, tańczą, śpiewają na ścianie, jak my na scenie 
 
 
 

 


