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DRODZY MARYNARZE! DZIŚ POZNAMY WĘGLOWĄ RODZINKĘ.  

OTO WASZE ZADANIA DO WYKONANIA: 

 

1. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy oczywiście od porannej rozgrzewki.  Będzie to wasza ulubiona   ZUMBA 

KIDS - Electronic Song – Minions.  Pokażcie rodzicom ile już potraficie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

Brawo! Jesteście wspaniali! 

 

2. Teraz w kartach pracy, cz. 2, s. 34  odszukajcie wśród naklejek brakujące fragmenty zdjęcia. Naklejcie  

ich we właściwych miejscach. Obejrzyjcie zdjęcia.  Zasłońcie je. Odszukajcie  takie same zdjęcia wśród 

naklejek. Naklejcie je na kartce w takiej samej kolejności. 

 

3. Przed milionami lat na Ziemi rosły ogromne drzewa. Upadały one ze starości, łamały je wichry i burze, 

zalewały wody. Przez wiele milionów lat leżały głęboko pod ziemią, twardniały, kamieniały i powoli 

zamieniały się w czarne bryły – węgiel. W ich miejscach rosły nowe drzewa. Czasami na wydobytych z 

ziemi bryłach widoczne są odbitki paproci, muszelek. 

 

4. Czy pamiętacie czarny kamień w naszym kąciku eksperymentalnym w sali? 

Czy wiecie co to jest? 

Brawo! To oczywiście węgiel kamienny. 

Obejrzyjcie teraz film „ Kopalnia Guido zwiedzanie i atrakcje dla dzieci w Zabrzu”. 

Zobaczycie, jak  wydobywa się węgiel w kopalni. Sami będziecie mogli ocenić, czy praca górnika jest łatwa 

i bezpieczna,  czy nie. Jak sądzicie? Porozmawiajcie na ten temat  z rodzicami.  

( Złożom węgla towarzyszy bezbarwny, bezwonny gaz – metan, który jest przyczyną wybuchów w kopani, 

chociaż znajdują się w niej przyrządy służące do mierzenia stężenia tego gazu.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOd6pk5zKfI 

 Posłuchajcie  wiersza Marii Terlikowskiej „Węglowa rodzinka”: 

To węglowa jest rodzina: 

parafina, 

peleryna, 

duża piłka w białe groszki 

i z apteki proszek gorzki, 

i z plastiku sześć koszyków, 

gąbka, co się moczy w wodzie, 

i benzyna w samochodzie, 

czarna smoła, 

biała świeca, 

to rodzina węgla z pieca. 

 

Widzę już zdziwione miny: 

Co ma węgiel do benzyny? 

Czy jest z węglem spokrewniona 

gąbka miękka i czerwona? 

Otóż właśnie wiem na pewno, 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=eOd6pk5zKfI


że jest jego bliską krewną. 

 

Węgla jest po odrobinie 

w parafinie, w pelerynie, 

w dużej piłce w białe groszki 

i z apteki proszku gorzkim, 

i w ołówku, tym w piórniku, 

i w koszyku, tym z plastiku. 

Nawet świeczki, te z choinki, 

to też węgla są kuzynki. 

 

Lecz wśród wszelkiej tej rodziny, 

wśród kuzynów i rodzeństwa, 

nie ma ani odrobiny 

rodzinnego pokrewieństwa. 

Węgiel czarny jest jak skała, 

koszyk żółty, świeca biała. 

Skąd się wzięły te różnice? 

O! To już są tajemnice, 

które kryją się w fabryce. 

 

Poszukajcie w domu przedmiotów , do wyrobu których używany jest węgiel. 

 

5. Karta pracy, cz. 2, s. 35. 

Odszukajcie wśród naklejek obrazki wybranych produktów powstałych wskutek przeróbki 

chemicznej węgla kamiennego. 

- Podzielcie na sylaby lub głoski nazwy produktów powstałych wskutek przeróbki węgla 

- Odczytajcie całościowo wyraz opona. (Ją też otrzymujemy z węgla). 

 

6. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki –„ Idzie górnik”. 

Dzieci wypowiadają tekst za rodzicem. Dopowiadają słowa (wyboldowane) i naśladują ruchem to, 

o czym jest mowa w tekście. 

                                                                              Dzieci: 

Idzie, idzie górnik.                                     maszerują w miejscu, 

Do kopalni czas. 

Wydobędzie węgiel                                  naśladują rąbanie dużych brył węgla. 

do ogrzania wsi i miast. 

 

6.  Rysowanie węglem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy. 

( Potrzebny  będzie  szary papier pakowy , węgiel drzewny , rysunkowy. Zwracamy uwagę na to, że – w 

zależności od sposobu trzymania węgla – można uzyskać różne stopnie nasycenia czerni i różny rodzaj linii. 

Wykonane prace można utrwalić lakierem do włosów, który należy rozpylić z odległości około 1 m. Prace 

lepiej utrwalać lekko i kilka razy niż jednorazowo i obficie.) 

7. Ostatnim zadaniem na dziś będzie podział nazw obrazków na głoski i połączenie obrazków z 

odpowiednią liczbą okienek (z pomocą rodzica).  

(załącznik) 

 

POWODZENIA ! 



 


