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W najbliższym tygodniu przybliżamy temat wynalazców i wynalazków. 

Zachęcamy do obejrzenia serii bajek „Byli sobie wynalazcy”, a także do spojrzenia 

w karty pracy (część 3) , w której jest kilka stron do uzupełnienia w temacie 

Wynalazków - „Tajemnice świata”. 

 

Proponujemy, by w tym tygodniu towarzyszyła Wam piosenka „Wynalazki” oraz 

„Tydzień ma 7 dni” ☺  

Mamy nadzieję, że po powrocie do przedszkola opowiecie nam, czego 

dowiedzieliście się podczas zabaw z rodzicami. 

Pani Karina i Pani Renata 

 



 

Wynalazca to człowiek, który zmienia nasz świat. Czasami znaczenie jego odkrycia lub wynalazku 
ludzkość docenia dopiero po czasie. Miarą takiego odkrycia jest jego wpływ na rozwój świata  
i ludzkości. Dokonania takie jak wymyślenie koła, druku, żarówki, telefonu czy samolotu były 
przełomowe. 

Wynalazca ma nie tylko talent, wiedzę i wyobraźnię. To także osoba, która jest gotowa bardzo ciężko 
pracować dla osiągnięcia swojego celu. 

Kto to jest wynalazca? 

Jest to osoba, która dokonuje odkrycia naukowego, wymyśla lub opracowuje nowy lek, urządzenie, narzędzie, 
metodę pracy. Wynalazcą jest także osoba, która odkrywa nowe zastosowanie jakiejś teorii  
w praktyce. 

Jak zostać wynalazcą? 

Cechy, jakie ma w sobie wynalazca, pozwoliły ludzkości na naprawdę duży rozwój. Żaden inny gatunek nie 
przeszedł takiej ewolucji czyli przemiany jak człowiek. Ogromne znaczenie w niej miały właśnie wynalazki. 
Dzięki nim można było przyspieszyć pracę, ułatwić sobie zdobywanie pokarmu, rozwijać kolejne 
umiejętności. Nie każdy człowiek jest jednak wynalazcą w tym samym stopniu. Nie każdy odkrywa nowe 
rozwiązania, wymyśla narzędzia, leki, teorie. Aby to było możliwe, potrzebne są: 

• wiara we własne siły, 
• odpowiedni poziom wiedzy, 
• pracowitość 
• odwaga, 
• stanowczość, 
• gotowość do walki z przeciwnościami losu, 
• wyobraźnia i dalekowzroczność. 

Mianem wynalazcy określa się także tzw. poszukiwacza źródeł, czyli osobę, która rozwija i realizuje pomysły 
swoje i grupy, w której pracuje, dzięki pomocy z zewnątrz. Dzisiaj odkrywca to coraz rzadziej samotnik 
pracujący z dala od innych. Współcześnie najczęściej pracuje on w zespole, którym kieruje, którego potencjał 
musi umiejętnie wykorzystywać i ukierunkować energię poszczególnych osób na osiągnięcie konkretnego 
celu. Ponadto, wynalazca i odkrywca dziś coraz częściej musi mieć umiejętność nawiązywania wartościowych 
relacji poza grupą, korzystania z nich, prowadzenia negocjacji ze wspierającymi go partnerami. Czasami 
niektóre rozwiązania, informacje, narzędzia trzeba wydobyć „spod ziemi”, nawet jeśli innym wydaje się to 
niemożliwe. 

(źródło wikikids) 

 

 

Oto ciekawa prezentacja opowiadająca o wynalazkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo 

 

Prezentacja 10 wynalazków, które odmieniły świat: 

https://www.youtube.com/watch?v=OtacV0yVIog 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo
https://www.youtube.com/watch?v=OtacV0yVIog


Zastanów się po obejrzeniu filmu: 
- Czy wszystkie wynalazki były dobre? 
- Które wynalazki mogły zmienić na lepsze życie na naszej planecie? 
- Jak można je praktycznie wykorzystać w codziennym życiu? 
 
Porozmawiaj o tym z rodzicami. 

 

Eliza Sarnacka-Mahoney 

Wynalazek  

 

Krąży mi po głowie, szczególnie nad ranem 

Pewne natarczywe, męczące pytanie. 

Kto postanowił, że w butach po ulicy się chodzi 

A w kapciach po domu? I dlaczego nikomu 

Nie przyszło jeszcze do głowy, by zrobić 

Taki wynalazek rozwojowy, 

Który byłby buto-kapciem i rósł z nogą, 

I byłby błotoodporny, i zmieniał się wraz z pogodą? 

 

To dopiero byłoby życie! Nie sądzicie? 

Koniec z workami na kapcie! 

Koniec z groźną 

Woźną! 

Koniec z łajaniem mamy, 

że nowe kapcie, a już się „zapodziały”... 

 

Lecz najfajniej będzie wtedy, gdy ciocia przyjdzie z wizytą 

I jak zwykle z miejsca zapyta: a kapcie gdzie, Julito? 

Rzuci jej człowiek spojrzenie, minę zrobi i powie: 

Ciocia gazet nie czyta, ciociu? Ciocia wciąż nic nie wie? 

Dziś buto-kapcie są w modzie dla małych i dla większych. 

Praktyczne, wygodne, trwałe, a jaka oszczędność pieniędzy! 

Dlatego, ciociu miła, mówiąc to między nami 

Nie kupuj mi więcej w prezencie tych strasznych bamboszy z frędzlami! 

 

 „Od startu do mety” – zabawa ruchowa z elementem turlania (pełzania, biegania). Dziecko przemieszcza 
się z miejsca na miejsce w odpowiedni sposób, rodzic może mierzyć czas i zapisywać. Wspólne 
porównywanie wyników. 

„Co tak pachnie?” – zabawa badawcza, rozpoznawanie różnych przedmiotów za pomocą zmysłu węchu. 

Dziecko siedzi przed stolikiem, na którym rodzic przygotował naczynia z różnymi przedmiotami (artykuły o 
charakterystycznych zapachach: np. cytryna, ocet, cukier waniliowy, cynamon, kawa, proszek, mydło, 
perfumy, pomarańcza, pasta do zębów). Dziecko ma zakryte oczy i po zapachu rozpoznaje i nazywa wąchany 
artykuł. Zgromadzone przedmioty można podzielić na nadające się do spożycia (spożywcze) oraz 
nienadające się do spożycia (chemiczne). 



Piosenka „Tydzień liczy 7 dni” – zabawa matematyczno – ruchowa przy piosence. 

Dziecko słucha piosenki, liczy na palcach, ile dni ma tydzień, wymieniając poszczególne dni w kolejności. 
Następnie siedem razy: klaszcze, tupie, podskakuje, przytula rodzica, itp. (według własnych pomysłów). 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ 

„Czy zobaczę tu swoje odbicie?” – zabawa badawcza. 

 

Dziecko otrzymuje zestaw przedmiotów: lusterko, kawałek folii aluminiowej, drewnianą deskę lub łyżkę, 

metalową łyżkę, plastikową butelkę, okulary przeciwsłoneczne, blaszaną tacę, chusteczkę higieniczną, miskę z 

wodą. 

Zadaniem dziecka jest sprawdzenie, w których przedmiotach można zobaczyć swoje odbicie. Po zabawie 

badawczej dziecko dzieli się swoimi spostrzeżeniami z rodzicem i dokonuje podziału przedmiotów na te,  

w których się widziało i na te, w których nie widać odbicia. 

Czym się różni wynalazca od odkrywcy? Wynalazca wymyśla coś nowego, coś czego wcześniej nie było, 

 a odkrywca odkrywa, coś co wcześniej istniało. 

Konstelacje gwiazd 

Zapraszamy was teraz do zabawy plastycznej. 

Jak wiecie nocą na niebie widać mnóstwo gwiazd, tworzą one gwiazdozbiory czyli konstelacje. Bądźcie 

odkrywcami, odkryjcie ,,nowe” konstelacje gwiazd. Przygotujcie z rodzicami żółte albo złote gwiazdki różnej 

wielkości, spróbujcie ułożyć ( wykleić) z nich na kartonie, najlepiej ciemnym, swoje własne konstelacje, 

nazwijcie je. Inspiracją dla was niech będzie fragment filmu ,,Ethan ogląda konstelacje przez teleskop!”  

https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw 

 

 

 

ZNANI NAUKOWCY I WYNALAZCY  

wiersze 

Thomas Edison 

Thomas Edison postać wyjątkowa, 

gdyż pełna pomysłów była jego głowa. 

Stworzył fabrykę wynalazków, 

by wyprodukować żarówkę pełną blasku. 

Dzięki niemu elektryczność mamy 

 i dźwięków przez fonograf odtwarzanych słuchamy. 

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw


Aleksander Graham Bell 

Aleksander Graham Bell 

mało kto o tym wie, 

że to naukowiec słynny od wynalazków 

komunikacyjnych. 

Autorem fenomenu jest, dzięki któremu 

koledze z innego miasta możesz powiedzieć „Cześć”. 

I to nie wychodząc z domu, używając telefonu. 
 

 

*** 



Maria Skłodowska – Curie 

Hej dzieciaki. Czy zgadniecie kto to taki? 

Najsłynniejsza Polka w świecie? 

Pewnie sami nie zgadniecie. 

Więc podpowiem wam, że ta pani to nikt inny 

tylko Maria Skłodowska Curie. 

Dwukrotna laureatka nagrody Nobla, 

za odkrycia dla ludzkości dobra. 

Promieniotwórczości teorię rozwinęła, 

by pomóc w skuteczności chorób leczenia. 

Odkrywając Rad i Polon, w dziedzinie chemii się zasłużyła- 

układ pierwiastków poszerzyła. 

 

 

*** 



Albert Einstein 

Albert Einstein 

Kto to taki? 

Wiedzą wszystkie przedszkolaki. 

Geniusz na świata skalę, co fizykę znał doskonale. 

Publikacji tworzył wiele, podziwiali go przyjaciele. 

Twórca szczególnej teorii względności, która dotyczy ruchu i światła prędkości. 

Przez wszystkich dobrze znana 

wzorem E=mc2 zapisana. 
 

 

 

 

 

 



Piosenka „Wynalazki” 
 https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA 

Prosimy rodziców, by wytłumaczyli dzieciom słowa, których znaczenia nie rozumieją. 
 

TEKST:  
 
1. Dawno temu ze dwa wieki  albo jeszcze dawniej, nie wiem.  
Ktoś pomyślał, zaplanował i tak powstał grzebień. 
 Innym razem wpadł na pomysł, podrapał się w głowę.  
Powyginał, powycinał i sanki gotowe  
 
ref: Wynalazki, wynalazki trudno bez nich żyć. 
 Choć tak proste i banalne są i muszą być.  
Kto potrafi niech zaprzeczy proszę zgadzam się.  
Lecz te proste nieraz rzeczy nam przydają się. 
 
 2. Nie był głupi kto powiedział, że trzeba mieć głowę 
 by wymyślić no i zrobić kalosze gumowe.  
Rzeczą błahą to jest przecież 
 każdy o tym dobrze wie,  
że samochód bez silnika do niczego nada się. 
 
 ref: Wynalazki, wynalazki ...  
 
Rap: Samochody i rowery, komputery i bajery.  
Gpsy, telefony, radia i telewizory.  
Zabaweczki, żaróweczki, instrumenty i pierwiastki.  
Wciąż powstają wynalazki.  
 
 
ref: Wynalazki, wynalazki ... 

 

 

„Jak było dawniej” – rozmowa. 

 Rodzic pokazuje ilustrację wybranego wynalazku (ilustracje poniżej)  i pyta, jak mogli radzić 

sobie ludzie, zanim został on wynaleziony. Dziecko wypowiada się na temat tego, czym 

ludzie oświetlali pomieszczenia albo jak żyli bez telefonu, jak przemieszczali się bez 

samochodów. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA


 

 



Kolorowanie wg kodu - Kodowanie 

 

 

 

 

 

„Domowy wulkan” – zabawa badawcza. Do tego eksperymentu potrzebne będą: miska, wysokie naczynie, 

woda, soda oczyszczona i ocet. Prezentacja wykonania poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA


 

ODKRYCIE OGNIA 

 

Ogień odkryto tysiące lat temu. Kiedy poznano jego znaczenie, nauczono się podtrzymywać płomienie powstałe z 

naturalnych zapłonów, np. wskutek uderzenia pioruna. Etap umiejętności rozniecania ognia, czyli kontrolowanego jego 

użycia, stanowi ogromny postęp w rozwoju ludzkości i daje początek naszej cywilizacji. Współczesny świat nie 

istniałby, gdyby prehistoryczny człowiek nie nauczył się korzystać z ognia, który rozniecano na początku poprzez 

tarcie dwóch krzemieni, wysuszonych kawałków drewna, a później metalu i krzemienia. 

 

Zapraszamy do pobrania pliku „Historia ognia” 

 

 

Zagadki słowne: 

1. Otwieram szybko swoje oko, 

gdy uśmiechasz się szeroko. 

Otwieram oko z przejęciem 

pstryk! I zrobione zdjęcie. 

 

2. Odlicza czas, 

niekiedy pogania nas. 

Może być słoneczny lub elektroniczny, 

kiedyś bywał mechaniczny. 

 

 

3. W szklanej banieczce drucik się żarzy. 
Jak sto świec świeci, jak ogień parzy. 
 
 

4. Ona wzwyż i w dół kursuje 
dla naszej wygody, 
ale kiedy się popsuje, 
przydadzą się schody. 

 

 

Zabawa ruchowa „Hej roboty, do roboty!” – utrwalanie kierunków. 

Jedno z dzieci zostaje inspektorem, a pozostali są robotami, które poruszają się tylko do przodu. Inspektor 
stoi w miejscu i steruje robotami - każdemu z osobna musi głośno powiedzieć, kiedy ma skręcić w prawo lub 
w lewo albo zawrócić. Zwycięży ten inspektor, któremu uda się spowodować jak najmniej kolizji. 

 

 

 



„Zegar z ciał” – zachęcamy, by wraz z dzieckiem wykonać zegar, a następnie wskazywać odpowiednie 

godziny, rodzic to długa wskazówka, dziecko krótka. 

Jako wstęp do tej zabawy proponujemy piosenkę po angielsku „Clock hand” 

https://www.youtube.com/watch?v=vOcqZ86USNk 

Wytłumaczenie – long hand – długa wskazówka (która idzie szybko i wskazuje mijające minuty) 

short hand – krótka wskazówka (porusza się wolno, wskazuje godziny) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOcqZ86USNk


 

Prace techniczno – plastyczne „Wynalazki” 

 

 

Tor samochodowy z papierowych talerzy i rolek po papierze toaletowym 

 

 

 

Wynalazek „telefon” wykonany z użytych płyt CD 



 

 

 

 

Most z rolek po papierze toaletowym 

 

 


