
Temat dnia: „Ach, ta telewizja” – 22.04.20r. 

Cele:  

- Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się   

- Tworzenie zasad korzystania z telewizji    

- Rozwijanie kreatywności  

 

Przebieg dnia: 

1. Rozmowa kierowana „Mój ulubiony program telewizyjny” 

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy o różnych programach telewizyjnych przeznaczonych 

dla dzieci. Dziecko opisuje, które programy są dla niego interesujące, opisuje, co lubi 

oglądać, a czego nie lubi. W dalszej kolejności dziecko zastanawia się, ile czasu dziennie 

spędza przed telewizorem i komputerem. Próbuje określić granice czasowe oglądania 

telewizji.  

 

2. Słuchanie wiersza S. Grochowiaka „Telewizor” 

Z telewizorem trzeba rozważnie, 

Wybierać to, co naprawdę uczy. 

Albo to, co śmieszy. 

Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię, 

I ją to właśnie uczyń  

Czarodziejką zwykłych rzeczy. 

Dzbanek na stole, co światłami pryska, 

Autobus w deszczu, lśniący niby okoń, 

Smuga, którą zwełnia na niebie odrzutowiec... 

To są również filmy, dziwne widowiska, 

Naciesz nimi oko, 

 Innym to opowiedz. 

Jedni cię obśmieją: „Sam widziałem... eee tam”, 

Inni się zadziwią: „On chyba poeta”. 

A tyś po prostu fajny jest chłopaczek, 

Co lubi trochę mądrzej  

Niż inni popatrzeć. 

 



3. Zasady korzystania z telewizji – wspólne spisanie reguł.  

Dziecko wspólnie z rodzicem określa zasady mądrego korzystania z telewizji, rodzic zapisuje 

uwagi dziecka na arkuszu szarego papieru, a dziecko dorysowuje piktogramy według 

własnego pomysłu. Przykładowe zasady:  

– Telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej.  

– Czas poświęcony oglądaniu telewizji powinien wynosić 30 minut.  

– Utrzymujemy odpowiednią odległość od ekranu telewizora.  

– Oglądamy programy przeznaczone dla dzieci – informacja jest umieszczona w lewym 

górnym rogu.  

– Nie oglądamy telewizji nocą, a wieczorem podczas oglądania włączamy lampkę.  

– Gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt na świeżym powietrzu, a nie na siedzenie przed 

telewizorem.  

Środki dydaktyczne: szary papier, mazaki, kredki 

 

4. Zabawa pantomimiczna „Jak nie telewizor, to co?” 

Dziecko wymyśla propozycje spędzania wolnego czasu. Następnie prezentuje swoje pomysły, 

przedstawiając zagadki rodzicom, którzy podają rozwiązania np. zabawy z piłką, czytanie 

książki, zabawa z rodziną. 

 

 


