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INFORMATORY DLA RODZICÓW: zawiera informacje o projekcie. 

NAKEJKI DO ZADAŃ – do każdego zadania została zaprojektowana inna naklejka, po każdym spotkaniu należy wkleić 

naklejkę w odpowiednim miejscu na Tablicy. 

* projekt zakłada rozbudowę materiałów o nowe propozycje w trakcie jego trwania 

 

 

 

 
Poniżej zostały opracowane pomysły/zadania, które mogą pomóc koordynatorom podczas 
realizacji poszczególnych modułów. Zamieszczone propozycje są jedynie inspiracjami i mogą być 
dowolnie modyfikowane przez nauczycieli. 
  

MODUŁY 

MATERIAŁY 
TABLICA WYZWAŃ – najlepiej wydrukować ją w formacie: A0, A1 lub A2. Na Tablicy podczas 

pierwszego spotkania zadaniem dzieci jest stworzenie grupowego bazgrołka, wpisanie nazwy 

grupy. W wyznaczonym miejscu (Nasze zadania), po każdym spotkaniu należy wkleić 

odpowiednią naklejkę.  

PLANSZE – do projektu zostały zaprojektowane plansze (do samodzielnego wydruku), które będą sukcesywnie publikowane 

na stronie bazgrolki.info. 

KARTY PRACY – są opracowywane w wersji kolorowej i stanowią uzupełnienie do Projektu.  Karty pracy będą sukcesywnie 

uzupełnianie i publikowane na stronie do darmowego pobrania na stronie Bazgrolki.info.. 

PLAKAT INFORMACYJNY - Opracowany plakat można przyczepić na gazetce przedszkolnej informującej, że dana grupa 

przystąpiła do projektu. 

 

 
DYPLOM - Podczas ostatniego spotkania można wręczyć dzieciom dyplomy za aktywny udział podczas wykonywania 

bazgrołkowych wyzwań. 

 

 



 

  

MODUŁ 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ZAPOZNANIE Z BAZTECHUSIEM 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. ZAPOZNANIE Z BAZTECHUSIEM: Prezentacja postaci (ilustracje lub uszyta postać) podanie imienia, 

zwrócenie uwagi na kolor (materiały dostępne na stronie bazgrolki.info). 

3. USTALENIE ZASAD I REGUŁ: Wykorzystanie wiersza: 

Zasady technologicznego Baztechusia! 
Magdalena TokarcZyk 

Do bazgrołowej rodziny dołączyłem 

i bardzo się z tego powodu ucieszyłem! 

Jestem Baztechuś i do zabawy zapraszam Was, 

świat technologii odkryć dziś czas! 

Ze mną nuda nie będzie groziła Wam, 

bo dla Was moc wyzwań mam! 

Lecz zanim zabawy rozpoczniemy 

wspólnie kilka zasad tutaj „przyklepiemy”. 

Jakie to zasady? Zaraz się dowiecie, 

a pod zasadami swoje rączki odbijecie! 

Zasadę pierwszą więc Wam podaję: 

zawsze słuchamy swoją Panią! 

Kolejna zasada nie jest od parady, 

mówi o tym, że niczego samym nie dotykamy! 

Urządzenia elektryczne fajna sprawa! 

Ale dzieci do prądu ich nie włączają,  

tylko na dorosłego zawsze czekają! 

O zgodnej zabawie również pamiętać trzeba! 

Dlatego gdy zasady akceptujecie to poniżej rączki odbić możecie! 

 

4. POTWIERDZENIE PRZEZ DZIECI PRZYJĘCIA REGUŁ: Na znak przyjęcia reguł na przygotowanych 

planszach dzieci mogą odbijać kciuk, dłoń. 
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5. PREZENTACJA TABLICY WYZWAŃ: Prezentowanie TABLICY WYZWAŃ, omówienie na czym będzie 

polegało prowadzenie tablicy. Wpisanie nazwy grupy w odpowiednim miejscu. 

6. GRUPOWY BAZGROŁKE: Wspólne malowanie bazgrolka w wyznaczonym miejscu na tablicy. Doklejanie 

rąk, oczu, nóg itd. Nadanie imienia bazgrolkowi. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• PLANSZĘ BAZTECHUSIA, 

• TABLICĘ WYZWAŃ, 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



  

MODUŁ 2 
BEZPIECZNIE Z PRĄDEM 



 

 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BEZPIECZNIE Z PRĄDEM 

CELE:  

• zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy obsłudze urządzeń 

elektrycznych, 

• utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie 

domowym, 
 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja rysunków przedstawiających urządzeń elektrycznych oraz 

rzeczy związanych z elektrycznością – zamiast plansz można wykorzystać prawdziwe materiały: kabel, kontakt, 

ładowarka, wtyczka, różne urządzenia elektryczne. 

Odpowiadanie na pytania: 

• Jak nazywają się te rzeczy? 

• Czy dzieci mogą samodzielnie z nich korzystać? 

3. ŹRÓDŁA ENERGII!: Zapoznanie ze źródłami energii (np. alternatywne źródła energii przyjazne środowisku 

oraz nieodnawialne źródła energii). 

3. PRĄD RAZI: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem skakanki. Nauczyciel kręci skakanką, a zadaniem dzieci jest 

podskakiwanie, tak by skakanka ich nie dotknęła. Dziecko które zostanie dotknięte przez skakankę (zostaje 

„porażone prądem”), siada na krzesełko.  Wygrywa dziecko, które wytrwa do końca zabawy. 

4. BEZPIECZNIE Z PRĄDEM!: Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z prądu i elektryczności na 

podstawie prezentacji multimedialnej. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• PREZENTACJĘ MULTIMEDIANĄ – Bezpiecznie z prądem (dostępna na stronie Przedszkolankowo.pl, 

• PLANSZE – źródła energii (dostępne na stronie bazgrolki.info), 

MODUŁ: 2 
BEZPIECZNIE Z PRĄDEM 



• KOMPUTER + RZUTNIK (do wyświetlenia prezentacji), 

• URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I INNE AKCESORIA: suszarka, kable, ładowarka, gniazdko itd. (mogą być 

również wykorzystane ilustracje), 

• SKAKANKA, 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



  

MODUŁ 3 
TELEWIZOR 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: TELEWIZOR BAZTECHUSIA  

CELE:  

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania telewizora, 

• dostrzeganie wartości mas mediów w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, 

• bogacenie słownictwa o wyrazy związane z telewizją, 

• zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi skutkami oddziaływania telewizji, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. W KĄCIKU TELEWIZYJNYM: Wspólne oglądanie kącika telewizyjnego, omówienie wyglądu telewizora. 

Zwrócenie uwagi na dodatkowe akcesoria – pilot. 

3. TELEWIZOR BAZTECHUSIA: Rozmowa w oparciu o wiersz.  

Telewizor małego Baztechusia! 
Magdalena TokarcZyk 

Telewizor fajna sprawa - 

dziś Baztechuś tak powiada. 

Bajki, filmy i programy, 

cały dzień ogląda więc z nim nie pogadamy… 

Dzieci bawią się w ogrodzie  

a bazgrołkowy telewizor jest wciąż na chodzie! 

To nie jest wcale dobra zabawa, 

Dziwią się dzieci – jasna to sprawa! 

Bazgratechuś na dzieci nawet nie patrzy 

nic tylko w ten ekran ciągle się „gapi”. 

I przyszła taka pora, 

że bazgrołek się rozchorował, więc poszedł do doktora. 

Oczy mu poczerwieniały i głowa bolała małego stworka, 

Doktor Baztechusia oglądał uważnie… 

po czym powiedział bardzo poważnie: 

Baztechusiu za długo telewizor oglądałeś! 

Dlatego tak źle się dziś czujesz. 

Pamiętaj bazgrołku mały, 

korzystaj z telewizora z umiarem! 

MODUŁ: 3 
TELEWIZOR 



PYTANIA DO TEKSTU: 

• Co robił Baztechuś? 

• Co się z nim stało gdy długo oglądał telewizor? 

• Czy można długo oglądać telewizję? Dlaczego? 

4. BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ: Zabawa dydaktyczna, zwrócenie uwagi w jakiej odległości powinnyśmy siedzieć 

od telewizora (odległość uzależniona od wielkości telewizora). Możemy zwrócić uwagę, że im większy ekran, tym 

musi być większa odległość. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• TELEWIZOR, 

• PILOT DO TELEWIZORA, 

• CZERWONA STRZAŁKA (wskazująca prawidłową odległość od telewizora), 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: PROGRAMY TELEWIZYJNE 

CELE:  

• kształtowanie umiejętności świadomego odbioru programów telewizyjnych, 

• bogacenie słownictwa o wyrazy związane z telewizją, 

• dostrzeganie wartości mas mediów w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania na podany temat na podstawie własnych doświadczeń dzieci, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE: Rozwiązywanie zagadki: 

Chociaż nie jest samolotem, 

zawsze mamy go z pilotem. 

Gdy guziki naciskamy, 

przełączają się programy. 

 

• Co to jest? 



• Co możemy obejrzeć w telewizorze? 

• Czy dzieci mogą oglądać wszystkie programy? Dlaczego? 

3. PROGRAM TELEWIZYJNY – CO TO TAKIEGO?: Wspólne oglądanie programów telewizyjnych, zwrócenie 

uwagi co zawiera taki program (nazwy kanałów telewizyjnych, repertuar, godziny itd.). 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• PROGRAM TELEWIZYJNY (gazeta z programem, można również zaprezentować TELEGAZETĘ), 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODUŁ 4 
KOMPUTER CZY LAPTOP? 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: NOWY KOMPUTER BAZTECHUSIA 

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci z komputerem, 

• poznanie elementów składowych sprzętu komputerowego, 

• zrozumienie konieczności zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia, 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania komputera, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

• przyswojenie podstawowych pojęć: komputer, klawiatura, monitor, myszka, głośniki, drukarka, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Rozmowa w oparciu o wiersz: 

Nowy komputer Baztechusia! 
Magdalena TokarcZyk 

Baztechuś jest w dobry humorze dziś, 

wie to każdy i nawet mały Krzyś. 

Dostał nowy komputer odlotowy, 

Jest fajny niczym samolot odrzutowy. 

Monitor ma moc kolorowych pixeli, 

szybko z Bazgrołkiem klawiaturę, głośniki i myszkę do niego przypięli. 

Guziczek pstrykną! Jednostka centralna ruszyła! 

Intenrtowy świat przed Baztechusiem odkryła. 

Tu aplikacje, tam gry i zabawy. 

Baztechuś ma prawdziwy zawrót głowy. 

 

PYTANIA DO TEKSTU: 

• Dlaczego Baztechuś miał dobry humor? 

• Z jakich części składał się jego komputer? 

 

3. KOMPUTER I JEGO CZĘŚCI: Oglądanie komputera, zwrócenie uwagi na jego części: monitor, stacja 

dysków, myszka, klawiatura, głośniki, drukarka, jednostka centralna. 

4. DO CZEGO SŁUŻY KOMPUTER?: Rozmowa w oparciu o własne doświadczenia dzieci oraz opowiadanie 

Nauczyciela. 

MODUŁ: 4 
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5. CO ZA DUŻO TO NIE ZDROWO?: Zwrócenie uwagi dzieciom na negatywne skutki długiego użytkowania 

komputera. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• KOMPUTER (monitor, jednostka centralna, myszka, klawiatura, głośniki, drukarka), 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: KOMPUTER CZY LAPTOP? 

CELE:  

• zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera / laptopa, 

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką, 

• rozwijanie spostrzegania wzrokowego, wskazywanie istotnych różnic między laptopem, a komputerem,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Odgadywanie zagadek: 

Stoi na biurku 

lub na stoliku. 

Ma ekran, myszkę 

i dużo guzików. /komputer/ 

 

Czeka na Ciebie pod komputerem, 

nie ma futerka i gardzi serem. 

A żeby kursor szedł po ekranie, 

zwykle swą rękę opierasz na niej. /myszka do komputera/ 

 

Nie jest piórem ni ołówkiem, 

ale pisze, to Ci sztuka! 

A do tego przy pisaniu 

jeszcze głośno stuka. /klawiatura/ 

 



3. LAPTOP / KOMPUTER: Porównywanie obu sprzętów, zwrócenie uwagi na wady, zalety oraz do czego służą, 

kiedy z nich korzystamy. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• LAPTOP, 

• KOMPUTER, 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH  

CELE:  

• zapoznanie z możliwościami wykorzystania nośników danych,  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką, 

• wzbogacanie słownika dziecka: dyskietka, płyta CD/DVD, pendrive, dysk twardy itd., 

• przeliczanie poszczególnych elementów, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych nośników danych: dyskietka, pendrive, płyta CD 

/ DVD, dysk twardy itd. , przeliczanie ich. 

PYTANIA: 

• Jak się nazywają zaprezentowane rzeczy? 

• Do czego służą? 

• Podziel na sylaby. 

3. NOŚNIKI DO PARY: Zabawa dydaktyczna, łączenie w pary takich samych nośników danych (można 

wykorzystać przedmioty lub emblematy z rysunkami).  

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

 

 



POTRZEBUJECIE: 

• NOŚNIKI DANYCH (pendrive, płyta CD/DVD, dyskietka, dysk twardy itd.), 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: EKO – KOMPUTER! EKO – LAPTOP! 

CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, 

• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. OMÓWIENIE SPOSOBU WYKONANIA PRACY: Prezentacja sposobu wykonania laptopu lub komputera 

z surowców wtórnych np. ze starych pudełek, pudełek po pizzy (np. laptop), plastikowych nakrętek, foli aluminiowej, 

kolorowego papieru itd. 

3. GALERIA PRAC: Przygotowanie na terenie przedszkola galerii prac dzieci. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 

• pudełka, 

• plastikowe nakrętki, 

• folia aluminiowa, 

• papier kolorowy, 

• klej, 

• nożyczki, 

• klej magik, 

• NAKLEJKI, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

  

MODUŁ 5 
KAMERA 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ I JEGO KAMERA 

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci z kamerą (różne rodzaje), 

• zapoznanie z możliwościami wykorzystywania kamer (np. nagrywanie filmów, video-rozmowy), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja KAMERY (rożne rodzaje np. kamera w telefonie, kamera): 

PYTANIA: 

• Co to jest? 

• Do czego służy? 

• Kto wykorzystuje w swojej pracy kamerę? 

• Czy każdy może korzystać z kamery? 

3. NIE KAŻDY CHCE BYĆ NAGRYWANY!: Zwrócenie dzieciom uwagi, że nie każdy chce być nagrywany. 

Przed nagraniem należy spytać czy ktoś wyraża na to zgodę. 

4. KASETY VIDEO: Prezentacja różnych kaset video. 

PYTANIA: 

• Co to jest? 

• Do czego służy? 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• KAMERA (różne rodzaje), 

• KASETY VIDEO (różne rodzaje), 

• NAKLEJKI, 

 

MODUŁ: 5 
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UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUŚ I PRZEDSZKOLNY FILM 

CELE:  

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie z wykorzystaniem urządzeń 

technologicznych,  

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Zaprezentowanie, krótkiego filmiku (wcześniej nagrany przez 

nauczyciela), w którym Baztechuś zaprasza dzieci do stworzenia grupowego filmu. 

3. BAZGROŁKOWE ZADANIA:  

➢ ZADANIE 1: Przydzielenie ról i zadań dzieciom (np. na zmianę pełnienie funkcji kamerzysty, aktora itd.). 

➢ ZADANIE 2: Montaż filmu (zadanie dla nauczyciela), pomoc podczas nagrań. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• KAMERA, 

• REKWIZYTY ITD., 

• DARMOWY PROGRAM DO OBRÓKI FILMÓW, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

WYZWANIE III: BAZTECHUSIOWE KINO 

CELE:  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie z wykorzystaniem urządzeń 

technologicznych,  

• wdrażanie do prawidłowej postawy podczas przygotowanego seansu filmowego, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Przypomnienie ostatniego wyzwania (nagrywanie filmu).  

3. BAZGROŁKOWA SALA KINOWA:  

➢ ZADANIE 1: Przygotowanie sali do seansu, ułożenie krzesełek, przygotowanie rzutnika itd. 

➢ ZADANIE 2: POPCORN – wspólne przygotowanie popcornu.  

4. SEANS: Wspólne oglądanie nagranego filmu przez dzieci. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

POTRZEBUJECIE: 

• PRZYGOTOWANE NAGRANIE, 

• POPCORN, 

• RZUTNIK Z EKRANEM LUB LAPTOP, TV, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

 

  

MODUŁ 6 
TELEFON 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: TELEFON BAZTECHUSIA  

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci z telefonem (różne rodzaje), 

• zapoznanie dzieci z różnymi sposobami telefonowania (rozmowa / wideo – rozmowa / wideo – 

konferencja), 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania telefonu, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych telefonów (np. telefon stacjonarny, telefon 

komórkowy, smartfon). Rozmowa na ich temat, zwrócenie uwagi do czego służą, kto może z nich korzystać. 

Omówienie różnic między telefonem stacjonarnym, a telefonem komórkowym. 

3. ROZMOWA TELEFONICZNA: Przedstawienie różnych sposób rozmów przez telefon np. rozmowa, wideo – 

rozmowa. 

4. TEGO NIE WOLNO!: Zwrócenie uwagi dzieciom z kim można rozmawiać przez telefon, komu można 

przekazać informacje itd. 

5. GŁUCHY TELEFON: Przeprowadzenie zabawy „głuchy telefon”. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• RÓŻNYCH TELEFONÓW, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYZWANIE II: DO KOGO DZWONI BAZTECHUŚ? 

CELE:  

• kształtowanie umiejętności rozmawiania przez telefon, 

• przypomnienie numerów alarmowych, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Zagadka: 

Dryń, dryń, dryń! Pik, pik, pik! 

Odbierz mą słuchawkę w mig! 

Jak odbierzesz, „halo” mów, 

a w rozmowie nie szczędź słów! /telefon/ 

3. DO KOGO DZWONI BATECHUŚ?: Przypomnienie numerów alarmowych, wspólne dopasowywanie 

numerów do odpowiednich służb. 

4. DZWONIĘ W WAŻNEJ SPRAWIE: Zwrócenie uwagi dzieciom kiedy możemy dzwonić na numery alarmowe 

(nawet dzieci). Przeprowadzenie symulacji rozmowy (zwrócenie uwagi jakie dane i informacje powinny zostać 

podane w danej sytuacji).  

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• RÓŻNYCH TELEFONÓW, 

• PLANSZE PRZEDSTAWIAJĄCE NUMERY ALARMOWE, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: BAZTECHUSIOWY TELEFON 

CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, 

• wdrażanie do estetycznego wykonania prac, 

 



PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Zagadka: 

Gdy mówisz do mnie, 
słyszę Cię z dala. 
To on – czarodziej 

na to pozwala. /telefon/ 

3. PRACA PLASTYCZNA: Omówienie sposobu wykonania pracy plastyczno – technicznej – TELEFON z 

plastikowych kubeczków i sznurka. Do wykonania telefonu potrzebne jest przekłucie w obu kubkach dna (rola osoby 

dorosłej!). Przez otwory należy przewlec sznurek. Na obu końcach sznurka należy zrobić pętelkę. Telefon jest 

gotowy. By spełniał swoją rolę - przenosił dźwięki przez sznurek poprzez drgania trzeba spełnić kilka warunków. 

Sznurek musi być napięty. "Zakłócenia na linii" mogą powstawać gdy sznurek będzie wygięty np. przez kontuar 

drzwi. Sznurek może mieć długość 10 metrów, jednak trzeba pamiętać, by mówić głośniej do wnętrza kubka i 

kierować uszy do jego wnętrza (przy słuchaniu). 

4. ZABAWY: Zabawy w parach z wykorzystaniem przygotowanych telefonów. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• 2 PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW, 

• SZNURKA, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

  

MODUŁ 7 
APARAT FOTOGRAFICZNY 



 

 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ DOSTAJE APARAT 

CELE:  

• wzbogacenie wiedzy dotyczącej działania i budowy aparatu fotograficznego, 

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci aparatem fotograficznym (różne 

rodzaje), 

• przyswojenie podstawowych pojęć: aparat, klisza, statyw,  

• wzbudzenia zaciekawienia działaniem aparatu, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów aparatów fotograficznych. Rozmowa na 

ich temat (do czego służą). 

3. KLISZA FOTOGRAFICZNA: Prezentacja starych klisz fotograficznych, oglądanie ukrytych na nich zdjęć 

(patrzymy klisza zwróconą pod światło). 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• APARAT FOTOGRAFICZNY (różne rodzaje), 

• STARE KLISZE FOTOGRAFICZNE, 

• oraz inny sprzęt fotograficzny, który uda Wam się zdobyć, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYZWANIE II: BAZTECHUSIOWA FOTO SESJA 

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowania sztuką fotograficzną, 

• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z fotografią, 

• budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości, 

PROPOZYCJA: 

Wspólne przygotowanie sesji fotograficznej podczas której zadaniem dzieci jest pełnienie ról fotografa i modela. 

Wspólnie przygotowane zdjęcia mogą być prezentem np. z okazji Dnia Mamy i Taty (np. wydrukowane lub 

stworzone prezentacje multimedialne). 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy . 

 

POTRZEBUJECIE: 

• APARAT FOTOGRAFICZNY, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

WYZWANIE III: BAZGROŁKOWE SELFIE 

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowania sztuką fotograficzną, 

• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z fotografią, 

• budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości, 

PROPOZYCJA: 

Oglądanie różnych fotografii, próby samodzielnego zrobienia sobie zdjęć przez dzieci (tzw. selfie). Rysowanie 

swoich autoportretów. 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy . 

 

POTRZEBUJECIE: 

• APARAT FOTOGRAFICZNY, 

• SELFIE – STICK, 

• KREDKI, FLAMASTRY, FARBY, 

• KARTA PRACY LUB KARTKA 



UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

 

  

MODUŁ 8 
TABLET 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ – CO TO JEST TABLET? 

CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką,  

• zapoznanie dzieci z tabletem (różne rodzaje np. mniejsze i większe), 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania tabletu, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych tabletów. Wykorzystanie wiersza: 

Co to jest tablet? 
Magdalena TokarcZyk 

Czy ktoś z Was wie 

co to za urządzenie co TABLET się zwie? 

Baztechuś długo się zastanawiał 

zaraz o tablecie będzie dzieciom opowiadał. 

Tablet to takie urządzenie 

co ma wyświetlacz dotykowy jak w smartfonie. 

W dwóch rękach go trzymać chyba trzeba, 

bo jest dość sporych rozmiarów – tak sobie gdyba. 

A co na tablecie robimy czy wiecie? 

Zaraz się tego dowiecie! 

Tablet wgranego ma ANDROIDA 

z pewnością do zabawy i nauki się przyda. 

A do czego drogie dzieci 

Wy swój tablet wykorzystujecie? 

 

 

➢ O jakim urządzeniu opowiada Baztechuś? 

➢ Do czego służy? 

3. TABLETY: Oglądanie tabletów, porównywanie, który jest mniejszy, który większy. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

MODUŁ: 8 
TABLET 



POTRZEBUJECIE: 

• TABLET (różne wielkości), 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUSIOWA KOLOROWANKA 

CELE:  

• doskonalenie sprawności manualnych,  

• poznanie zasad użytkowania różnych aplikacji, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie z wykorzystaniem urządzeń 

technologicznych,  

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych kolorowanek (np. darmowych wersji kolorowanek 

WoobyFarm). Omówienie sposobu wykonania pracy np. grupowo lub indywidualnie. Podczas pracy grupowej 

można wydrukować kolorowanki w większym formacie. 

3. APLIKACJA: Ożywianie kolorowanek za pomocą darmowej aplikacji np. WoobyFarm. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• TABLET, 

• APLIKACJA (np. WoobyFarm), 

• KOLOROWANKI DO APLIKACJI (np. WoobyFarm), 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



WYZWANIE II: BAZTECHUSIOWA KOLOROWANKA 

CELE:  

• zwrócenie uwagi na odpowiedni czas użytkowania tabletu, 

• omówienie zasad korzystania z tabletu, 

• zwrócenie uwagi na gry nieodpowiednie dla dzieci, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie z wykorzystaniem urządzeń technologicznych,  

PROPOZYJA DLA RODZICÓW: 

Przesłanie rodzicom informacji dotyczących gier edukacyjnych (np. na tablet). Zwrócenie uwagi na czas 

użytkowania, zagrożenia (np. nieodpowiednie gry). 

ROZMOWA Z DZIEĆMI: Wspólna rozmowa z dziećmi po „dniu domowych gier multimedialnych”. Podczas 

rozmowy dzieci będą miały okazję opowiedzieć w jaką grę udało im się zagrać, ile czasu trwała taka gra itd. 

POTRZEBUJECIE: 

• TABLET, 

• LISTA GIER (do przesłania rodzicom), 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

  

MODUŁ 9 
KĄCIK TECHNOLOGII 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: PRZEDSZKOLNY KĄCIK BAZTECHUSIA 

CELE:  

• wzmocnienie więzów rodzinnych oraz zacieśnianie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z urządzeniami technologicznymi, 

PROPOZYCJA: 

Zadaniem jest zorganizowanie w sali KĄCIKA TECHNOLOGII. Do zadania można włączyć rodziców np. poprzez 

zachęcenie ich do przynoszenia starych, nieużywanych sprzętów (aparaty fotograficzne, myszki itd.). 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• NAPIS, 

• PRZYGOTOWANE MIEJSCE NA KĄCIK, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODUŁ 10 
INTERNET 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: INTERNETOWE ROBACZKI I INNE CUDACZKI 

CELE:  

• podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat Internetu, 

• zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z używaniem urządzeń ekranowych oraz Internetu. 

• uwrażliwienie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym 

osobom, 

 

PROPOZYCJE: 

Przeprowadzenie rozmowy z dziećmi: 

• Czy macie w domu komputer? 

• Do czego go używacie? Do czego można go jeszcze używać? 

• A wiecie co to jest Internet? 

• Kto z was korzysta z Internetu? 

• Co możemy robić w Internecie? Co możemy tam znaleźć? 

• Gdzie możemy jeszcze używać Internetu oprócz komputera? W jakim sprzęcie? 

• A czy macie własne telefony komórkowe? 

• Do czego go używacie? 

• Wiemy już, że komputer, telefon jak i Internet są przydatne, jak również dostarczać zabawy. Możemy 

dowiedzieć się jaka będzie jutro pogoda, możemy obejrzeć bajki, możemy nawet grać. 

• Jak myślicie - czy mogą być też niebezpieczne? Co się może stać jeżeli ich niewłaściwie używamy? 

Rozmowa: komputerowe wirusy. 

Zabawa: „Sieć komputerowa”. Uczestnicy siedzą w kręgu. Jedna osoba dostaje kłębek wełny, przytrzymuje koniec, 

a kłębek rzuca do wybranego dziecka wypowiadając jego imię. Osoba ta również zatrzymuje nić, a wełnę rzuca do 

kolejnego dziecka wypowiadając jego imię. Zabawa trwa do momentu aż kłębek dotrze do każdego uczestnika. 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

MODUŁ: 10 
INTERNET 



 

  

MODUŁ 11 
SŁAWNI WYNALAZCY I WYNALAZKI 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ POZNAJE WYNALAZCÓW  

CELE:  

• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, 

• rozbudzanie naturalnej ciekawości, 

 

PROPOZYCJE: 

• Alessandro Volcie – włoski fizyk, wynalazł baterię elektryczną, 

• Alexander Graham Bell – wynalazł telefon, 

• bracia Lumière – stworzyli kinematograf, 

• Nicoli Tesli, Guglielmo Marconiemu i Aleksandrowi Popowi przypisuje się wynalezienie radia, 

• Kazimierz Prószyński – wynalazł pleograf, 

• Jack Kilby– twórca kalkulatora, 

• Jacek (Jack) Tramiel – Commodore 64 i Amiga itd., 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUŚ POZNAJE WYNALAZKI 

CELE:  

• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, 

• rozbudzanie naturalnej ciekawości, 

 

PROPOZYCJE: 

• bateria elektryczna, 

• kinematograf, 

MODUŁ: 11 
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• kalkulator, 

• dyktafon itd., 

• iPod, 

• gogle do wirtualnej rzeczywistości, 

• GPS itd., 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ 12 
KREATYWNI UŻYTKOWNICY 

TECHNOLOGII 



 

 

 

 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ W ŚWIECIE EMOTIKONÓW 

CELE:  

• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

• rozwijanie mowy oraz wypowiadania się zdaniami prostymi i złożonymi, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat i próby układania zakończeń, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja obrazków przedstawiających EMOTKI. Zwrócenie uwagi, 

że coraz częściej wykorzystuje się je podczas pisania wiadomości. 

3. EMOTKOWE OPOWIASTKI: Ułożenie przez nauczyciela, krótkiej historyjki za pomocą EMOTEK np. 

 

KOCHAM MAMĘ I TATĘ 

4. MOJE EMOTKOWE OPOWIASTKI: Samodzielne układanie i omawianie ułożonych historyjek przez dzieci 

za pomocą EMOTEK. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• EMBLMATÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH RÓZNE EMOTKI 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

MODUŁ: 12 
KREATYWNI UŻYTKOWNICY 

TECHNOLOGII 



WYZWANIE II: BAZGROŁKOWE LAP-BOOKI 

CELE:  

• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i 

trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,  

 

PROPOZYCJA: 

Organizacja warsztatów z udziałem rodziców podczas których wspólnie z dziećmi będą tworzyli LAP-BOOKI. Przed 

rozpoczęciem należy omówić na czym polega praca. Dodatkowo można zaprezentować różne LAP-BOOKI. 

Podczas spotkania można tworzyć LAP-BOOKI na określony temat. 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• MATERIAŁY PLASTYCZNE POTRZEBNE DO STWORZENIA LAP-BOOKÓW, 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

WYZWANIE III: BAZGROŁKI – ZABAWA PLASTYCZNA W PROGRAMIE PAINT 

CELE:  

• zapoznanie z pracą w programie graficznym PAINT, 

• rozwijanie kreatywności dzieci, 

• wzmacnianie więzów rodzinnych,  

tworzenie galerii wydrukowanych prac na terenie przedszkola, 

PROPOZYCJA: 

Zorganizowanie zabawy plastycznej / konkursu plastycznego z udziałem rodziców, podczas którego zadaniem 

dzieci jest przy pomocy rodziców narysowanie i wydrukowanie bazgrołka w programie PAINT. 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają się 

w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka jest 
przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N.  

2. TABLICA WYZWAŃ: Podsumowanie jej wyników, pogratulowanie dzieciom wyniku.  

3. BAZGROŁKOWE KONKURSY: Prezentacja prac konkursowych przez dzieci, rozdanie pamiątkowych 

dyplomów itd.  

4. POŻEGNANIE Z BAZGROŁKAMI: Wysłuchanie wiersza/listu, wspólne śpiewanie piosenki: „Na pożegnanie 

wszyscy razem, HIP HIP HURAA!...”.  

Ahh jak smutno! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci żegnamy z Wami 

za wspólnie spędzony czas dziękujemy kochani! 

Gratulujemy Wam przy tej okazji 

za wyzwania, którym Wy sprostaliście! 

Wszystkie zadania wzorowo wykonywaliście 

dlatego w nagrodę medale i dyplomy otrzymacie! 

A może za rok znowu się zobaczymy 

i jeszcze wspólnie się pobawimy… 

Tymczasem żegnamy się z Wami 

i głośno „do widzenia” Wam zawołamy! 
 

6. ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH MEDALI I DYPLOMÓW  

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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