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Dzień dobry.  

KRĄG TEMATYCZNY: Pstryczek elektryczek 

W krainie elektryczności 

 Temat: Wiersz J. Tuwima „Pstryk”. Rozmowa na temat urządzeń, do 
których potrzebny jest prąd 

Obejrzyj z dzieckiem animację do wiersza, a potem porozmawiaj na temat, 
urządzeń, do których potrzebny jest prąd (lodówka, pralka, telewizor, 
odkurzacz, mikser, ekspres, toster, radio, frytkownica, mikrofalówka, 
komputer, suszarka,) Czy prąd jest nam potrzebny? Co by było gdyby nie 
było prądu? Skąd się bierze prąd?  

Animacja do wiersza Juliana Tuwima.  

Animacja "Pstryk 

https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto 
 

Lola Pola - Jeden Pstryk - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=NNyA0e2dtV8 
 
Pstryk  
 
Sterczy w ścianie taki pstryczek, 
Mały pstryczek-elektryczek, 
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 
To się widno robi 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? 

https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto
https://www.youtube.com/watch?v=NNyA0e2dtV8


Jak tam dostał się i skąd? 
 
To nie ognik. To przewodnik. 
Taki drut, a w drucie PRĄD. 
Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 
Elektryczny bystry PRRRRĄD! 
I skąd światło? 
Właśnie stąd! 

Wiersz Juliana Tuwima 

 Odgadywanie zagadek tematycznych 

Jaki elektryczny tygrys 
kurz w pokoju wygryzł. (Odkurzacz) 

Śpiewa, mówi i gra. 
Każdy je w domu ma. (radio) 

 
Co to? Sam się zastanów? Wodę pije z kranu, 
z gniazdka siłę bierze i ... pierze (pralka) 

 
W oknie tej skrzyneczki oglądasz bajeczki. (telewizor 

Tutaj zwracam się do rodziców, którzy posiadają książki. 

 Rozpoznawanie  urządzeń (telefon, myszka do komputera, budzik 
elektryczny, zegarek elektryczny, szczoteczka elektryczna, waga 
elektryczna, latarka), ustalanie sposobu ich zasilania: prąd płynący 
przez kabel lub/i baterie. 

Odszukiwanie określonych urządzeń i otaczanie ich pętlą na karcie pracy 
(książka, s. 123) 
 
Lub 
Karta pracy 
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