
Dzień IV 2.12  

 

Jak powstał węgiel? 

 

 

Kochane Przedszkolaki! 

 

Zastanawiałyście się kiedyś jak to było dawno, dawno temu?  

W czasach gdy po naszej Ziemi chodziły jeszcze dinozaury? Zapraszamy na krótką przygodę 

wehikułem czasu z Milą        

 

 

1. „Dinozaury” –  prezentacja jak żyły dinozaury miliony lat temu  

 

Wehikuł czasu | Bajki dla dzieci | Morphle po polsku - YouTube 

 

2. Zapraszamy do zabawy ruchowej, potrzebujemy trochę miejsca i zaczynamy: 

  

Mery Jones w świecie dinozaurów - opowieść ruchowa dla dzieci - YouTube 

 

3. Drogi rodzicu, poprosimy o pomoc       Przeczytajcie proszę opowiadanie  

„O czym szeptały iskierki” H. Zdzitowieckiej .  

Dzięki temu poznamy sposób i czas powstania węgla na podstawie opowiadania       

 

 

Ewa siedzi przed piecem i patrzy, jak z paleniska spadają iskierki do popielnika. To węgiel 

się pali. 

– Co to jest węgiel? – myśli Ewa. 

Patrzy w ogień, gdy nagle… 

Pst!  – wyskoczyła z ognia iskierka i zaszemrała cichutko: 

– Posłuchaj…– ale nim skończyła, już zgasła. 

https://www.youtube.com/watch?v=vueXOvEGXNY
https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA


 
 

– Dawno, dawno temu, przed laty… syknęła druga iskierka i też zgasła.  

– Tam gdzie teraz jest kopalnia węgla… – zaczęła trzecia. Przez chwilę nie pokazywała się 

żadna iskierka. Ewa myślała, że nie dowie się, co było na miejscu kopalni, gdy cała 

gromadka błyszczących iskierek wpadła do popielnika. 

– Był wielki, wielki zielony las…  

– A w tym lesie rosły gęsto wysokie drzewa…  

– Takich drzew już nie ma w żadnym lesie – dodała następna iskierka, gdy jej poprzedniczka 

zgasła.  

 

 



 

 

 

Iskierki szeptały teraz jedna po drugiej: 

– Drzewa rosły i po wielu, wielu latach przewracały się od starości… 

– Łamały je burze i wichury…  

– Zalewały je wody… przysypywała ziemia…  

– Na obalonych pniach wyrastały nowe i coraz to nowe…  

 

 
 

 

– Po wielu, wielu latach… 

– To już było – przerwała Ewa. 

– Pst, słuchaj, nie przerywaj – syknęły naraz trzy iskierki. 

– Przez wiele, wiele lat leżały pod ziemią nieraz bardzo głęboko…i zmieniały się powoli 

wczarne, twarde bryły…  

– Jeszcze dziś możesz zobaczyć czasem na kawałku węgla ślady odciśniętych liści 

prastarych drzew… to drzewa, które rosły, gdy jeszcze ludzi nie było na ziemi… 

– … gdy jeszcze ptaki nie śpiewały i nie wiły gniazd pomiędzy gałęziami… 

– … gdy między drzewami przesuwały się olbrzymie zwierzęta, które dawno, już dawno 

wyginęły… 

– gdy… – zaczęła ostatnia iskierka i zgasła 



 
 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki. 

 

– Co przydarzyło się Ewie? (Do Ewy przyszły iskierki z popielnika). 

– O czym opowiedziały iskierki Ewie? (Iskierki opowiedziały Ewie o powstaniu węgla) 

–  W jakim czasie, kiedy powstał węgiel, który obecnie wydobywamy? (dawno temu gdy 

jeszcze żyły dinozaury,, czas prehistorycznych) 

  

4. Zobaczcie teraz jak powstał węgiel: 

 

Jak powstał węgiel ? Do czego jest wykorzystywany? Dzień Górnika. - YouTube 

 

Ciekawe, prawda?       

 

A co otrzymujemy z węgla? Pamiętacie? 

Spróbujcie zaznaczyć te przedmioty, które otrzymujemy z węgla       

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=y_74oHZK29k


 
 

 

 

5.  Na koniec zapraszamy do twórczej pracy       

 

Spróbujcie Kochani wykonać swojego własnego dinozaura. Może być narysowany lub 

z papieru, masy solnej a może np. z balona?        

Oto kilka propozycji: 

 

 



  
 

 

 
 

   
 

 

Miłej pracy       


