
Jak mądrze korzystad z technologii?                           czwartek  

 

Dzisiaj zapoznamy się trochę bliżej z telewizorem.  

 

 

Tak wyglądał telewizor dawniej.  

 

 

 

A tak wygląda dziś.  



Aby telewizor mógł działad potrzebna jest antena, ponieważ program 

przenoszony jest za pomocą fal elektromagnetycznych, które biegną podobnie 

jak światło, chociaż są niewidoczne.  Fale te mogą wędrowad wiele kilometrów, 

są przechwytywane przez anteny telewizyjne. Następnie układy elektroniczne 

w odbiornikach telewizyjnych przetwarzają sygnał i tworzą obraz na ekranie. 

Fale te nie są jednak zbyt silne i szybko słabną, dlatego też buduje się coraz 

większe wieże telewizyjne, z których nadawany jest program, aby sygnał niósł 

się coraz dalej. Wynalazkiem ostatnich lat jest telewizja satelitarna. Wysoko w 

kosmosie znajdują się sztuczne satelity, wystrzelone za pomocą rakiet. Na nich 

zamontowane są anteny, które odbierają sygnał, i wysyłają go w różnych 

kierunkach. Sygnał ten odbierany jest przez miliony anten na całym świecie i 

dlatego ludzie mogą bez problemu oglądad telewizję w swoich domach. 

  

Aby móc oglądad telewizję konieczny jest maszt telewizyjny. Maszt 

to antena do przekazywania sygnałów telewizyjnych lub radiowych 

do odbiorników naziemnych, jej wysokośd wynosi ok.  200 m.  

 Wykonajcie teraz dwiczenie 1 ze str. 6 – podręcznik „Dzieciaki w 

akcji” cz.4 

 

 Powiedzcie jakie są wasze ulubione programy telewizyjne?  

Przeczytajcie, co lubią oglądad dzieci – dwicz. 1 str. 7 – podręcznik 

„Dzieciaki w akcji’ cz.4 

 

Posłuchajcie teraz  opowiadania o pewnej czarnej skrzynce.  

 

Opowiadanie L. Łącz Tajemnicza skrzynka   

 



Mamusiu, opowiedz mi bajeczkę! – poprosiłem wczoraj wieczorem - Dobrze – 

zgodziła się chętnie. – Ale nie będzie to bajka, lecz bardzo prawdziwa historia. 

Mama usiadła obok mojego łóżeczka i zaczęła opowiadad: Pewien pan kupił w 

sklepie dużą skrzynkę. Przywiózł ją ostrożnie do domu i postawił w dużym 

pokoju na honorowym miejscu, a jego żona i dzieci bardzo się z niej ucieszyły. 

Wszyscy usiedli i zaczęli się w nią wpatrywad. Czas mijał, zrobiło się bardzo 

późno, a oni patrzyli i patrzyli. Rano ledwo wstali z łóżek! Rodzice spóźnili się do 

pracy, a dzieci do przedszkola. Po południu nie robili nic innego, tylko znów 

patrzyli. Mama nie przygotowała obiadu ani kolacji, tata nie poszedł na 

zebranie ... Minęło kilka dni. Dzieci ani razu nie były na spacerze, przestały 

chodzid na podwórko. Tata przestał czytad gazety. Nawet podczas obiadu 

obserwowali tajemniczą skrzynką. Trudno im było wprost trafid łyżką do ust. 

Mama ukłuła się widelcem w policzek. Po miesiącu w domu panował taki 

bałagan, że nikt nie mógł odnaleźd najpotrzebniejszych rzecz. Dzieci przybladły, 

tatę bolała głowa, a mama nabawiła się zapalenia spojówek. Wciąż była 

niewyspana i przestała opowiadad dzieciom bajki. Gdy raz ją o to poprosiły, 

odpowiedziała:- niech skrzynka wam opowie. Od tego jest. Na szczęście 

pewnego dnia przyszła babcia i zabrała dzieci do parku. Opowiedziały jej o tym, 

jak skrzynka zmieniła ich życie. Początkowo podobało im się to, ale teraz 

przestało. Zmartwiona babcia po powrocie ze spaceru długo rozmawiała z 

rodzicami. Na szczęście zawsze liczyła się z ich zdaniem. Następnego dnia 

skrzynka zniknęła. Okazało się, że rodzice zawieźli ją na jakiś czas do babci. Po 

to, aby wszyscy się od niej odzwyczaili. Dzieci pomyślały, ze teraz zrobi się 

smutno, bo skrzynka przecież gadała, śpiewała, mrugała kolorowo ... Ale tak się 

nie stało. Przeciwnie! Znów było jak dawniej – dużo ze sobą rozmawiali, w 

sobotę poszli razem do teatru ...- Domyślasz się synku, jak nazywa się ta 

tajemnicza skrzynka, o której ci opowiedziałam? – spytała nagle mama. 

Oczywiście, że się domyśliłem, ale tak mi się chciało spad, że nic nie 

odpowiedziałem. 

 

Powiedzcie mi: 

 Co to była za tajemnicza  skrzynka?  

 Jak zmieniła ona życie całej rodziny? 

 Co się stało jak babcia zabrała tajemniczą skrzynkę?  



 

Stwórzcie wspólnie z rodzicami zasady korzystania z telewizji i  

spiszcie je na dużym kartonie.  

Jeśli jest to dla was trudne to trochę wam pomogę.  

 Telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej 

 Czas poświęcony na oglądanie telewizji powinien nie przekraczad 30 min.  

 Należy utrzymad odpowiednią odległośd od ekranu  

 Możemy oglądad programy przeznaczone wyłącznie dla dzieci – 

informacja umieszczona jest w lewym górnym rogu  

 Nie oglądamy telewizji nocą, a wieczorem podczas oglądania włączamy 

lampkę 

 Gdy jest ładna pogoda, wybieramy zabawy na powietrzu, a nie na 

siedzeniu przed telewizorem  

Mam nadzieję, że od tej chwili będziecie przestrzegad wspólnych  ustaleo 

tak, aby nie spotkało was to, co rodzinkę z opowiadania.    

 

Zapraszam was teraz do obejrzenia zabawnej bajeczki. 

 

Teraz Miki! - Jak podłączyć kino domowe 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ubRbt5jmI 

 

„Mój własny telewizor” – praca plastyczno – konstrukcyjna z 

wykorzystaniem pudełka.   

Spróbujcie teraz wykonad telewizor według wzoru: 

 Oklejcie tekturowe pudełko papierem kolorowym  

 Wytnijcie z kartki ekran 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ubRbt5jmI


 Narysujcie obraz na ekranie ( może to byd wasz ulubiony 

program)  

 Naklejcie ekran na sylwetę telewizora 

 Dorysujcie mazakami przyciski do regulowania telewizora albo 

naklejcie kółka z kolorowego papieru  

 Narysujcie pilota do telewizora na kartce i pokolorujcie go. 

 

Życzę wielu pomysłów i miłej zabawy.  

 


