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Wychowanie w Przedszkolu nr 10

EDYTA ROSZYŃSKA, JAN AMOS JELINEK

No wa pod sta wa pro gra mo wa kła dzie du ży
na cisk na po sze rza nie wie dzy i kształ to -

wa nie umie jęt no ści z za kre su na uk ści słych.
Jest to zgod ne z po trze bą współ cze sne go spo -
łe czeń stwa, któ re z jed nej stro ny two rzy i wy -
ko rzy stu je do bra tech nicz ne, z dru giej jed nak
cha rak te ry zu je się pew nym nie do bo rem umy -
słów ści słych. Roz wi ja nie ta kie go umy słu roz -
po czy na się już we wcze snym dzie ciń stwie. 

Współ cze śni pe da go dzy za chę ca ją do po dą -
ża nia za cie ka wo ścią po znaw czą dzie ci i umo żli -
wie nia im po zna wa nia świa ta przez ak tyw ność
ba daw czą 1. Od wo łu ją się do nur tu pe da go gicz -
ne go, trak tu ją ce go dziec ko ja ko ba da cza. Okre -
śle nia: ba dacz, na uko wiec cha rak te ry zu ją dziec -
ko ja ko oso bę, któ ra za da je py ta nia (ma py ta nia,
nie ko niecz nie py ta o to do ro słe go), sa mo dziel -
nie szu ka na nie od po wie dzi i od kry wa coś no -
we go (dla sie bie), wy ko rzy stu jąc ist nie ją ce na rzę -
dzia. Ta na tu ral na ten den cja roz wo jo wa wpi su je
się w de fi ni cję pa sji ba daw czej, któ rą M. Ma zur
opi su je ja ko „nie po kój wo bec nie wia do me go,
pra gnie nie uzy ska nia naj traf niej szych od po wie -
dzi i naj ra cjo nal niej szych roz wią zań”2. 

W swo jej ak tyw no ści ba daw czej dziec ko
czę sto ko rzy sta ze wspar cia do ro słe go. Do ro -

sły ob ser wu je pro ces po znaw czy dziec ka
(obec ność, uwa gę, to wa rzy sze nie), dba o bez -
pie czeń stwo, do star cza na rzę dzi i in stru uje jak
się ni mi po słu gi wać oraz po ma ga ty le, ile
dziec ko po trze bu je (ani wię cej, ani mniej). 

W ce lu roz wi ja nia ak tyw no ści ba daw czej
dzie ci w za kre sie na uk ści słych, po sta no wi li śmy
zor ga ni zo wać pik nik na uko wy w przed szko lu.

Piknik
naukowy
Naturalna ciekawość skłania dziecko do działania. To dzięki
aktywności gromadzi ono doświadczenia, które rozszerzają
zakres jego wiedzy i umiejętności.

1 Mię dzy in ny mi B. Mu chac ka, S. Guz, D. Klus -Stań ska.
2 M. Ma zur, Hi sto ria na tu ral na pol skie go na ukow ca, PIW War sza wa 1979, s. 41
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O po moc i wspar cie po pro si li śmy stu den -
tów II ro ku Wy cho wa nia Przed szkol ne go Aka -
de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej. Pik nik od był się
w ogro dzie Przed szko la nr 395 w War sza wie.
Uczest ni czy ły w nim 3 gru py 5-lat ków (w su -
mie oko ło 80 dzie ci), ka żda gru pa ko rzy sta ła
z atrak cji ofe ro wa nych w in nych go dzi nach.

Na miej sce pik ni ku wy bra no ogród przed -
szkol ny. Bra li śmy pod uwa gę je go wa lo ry: du -
żą otwar tą prze strzeń w oto cze niu zie le ni,
mo żli wość zor ga ni zo wa nia nie za le żnych sta -
no wisk (dzie ci pra cu ją ce na ró żnych sta no wi -
skach nie prze szka dza ją so bie), mo żli wość do -
świad cza nia eks pe ry men to wa nia w na tu ral -
nym śro do wi sku, a ta kże po byt na świe żym
po wie trzu. 

Pik nik zor ga ni zo wa ny zo stał w po god ny ma -
jo wy dzień w go dzi nach przed po łu dnio wych. 

Wy szli śmy z za ło że nia, że ze wzglę dów or -
ga ni za cyj nych war to po dzie lić dzie ci na ze -
spo ły (5-oso bo we). Ka żdy ze spół pod okiem
stu den tek od wie dzał ko lej ne sta no wi ska przy -
rod ni czo -na uko we (na da nym sta no wi sku
pra co wał tyl ko je den ze spół). Na ka żdym sta -
no wi sku tre ści by ły przed sta wia ne in ną me to -
dą. Za sto so wa no: po kaz, za ba wę ba daw czą 3,
za ba wę dy dak tycz ną, za ba wę te ma tycz ną,
do świad cze nie. 

Te ma tycz nie pik nik zo stał po dzie lo ny na 6
sta no wisk: 

 Gle by. Za ba wa ba daw cza: ob ser wo wa nie
ró żnych ro dza jów pod ło ża (czar no ziem,
torf, gli na, pia sek rzecz ny, pia sek z pia -
skow ni cy) przez lu pę, okre śla nie ich wła ści -
wo ści, ob ser wo wa nie ich za cho wa nia
po po łą cze niu z wo dą.

 Sta cja ar che olo gicz na – wy ko pa li ska w pia -
skow ni cy. Za ba wa te ma tycz na: dzie ci wcie la -
ją się w ar che olo gów i po szu ku ją ska mie lin
w pia skow ni cy; pia skow ni ca zo sta ła po dzie lo -
na sznur kiem na czę ści, ka żdy z uczest ni ków
otrzy mał swo ją część do prze szu ka nia; dzie ci
do wy do by wa nia za ko pa nych wcze śniej „od -
ci sków”, musz li, frag men tów na czyń, itp. uży -
wa ły ło pa tek, pę dzel ków i szczo te czek.

 Ja ski nia. Wy sta wa i omó wie nie zdjęć
wnętrz ró żnych ja skiń; roz mo wa na te mat
wa run ków pa nu ją cych we wnę trzu ja ski ni,
zwie rząt ży ją cych w ró żnych ja ski niach; pró -
by wnio sko wa nia na te mat bra ku ro ślin no ści
(sta no wi sko zor ga ni zo wa ne w na mio cie,
dzie ci oświe tla ją wnę trze na mio tu la tar ką).

 Tę cza i jej ko lo ry. Do świad cze nie „two rzy -
my tę czę”: z ogro do we go szlau chu (z roz -
pry ski wa czem) pusz cza się wo dę – ob ser -
wu jąc kro ple wo dy pod świa tło sło necz ne
mo żna za ob ser wo wać tę czę; oglą da nie tę -
czy w pry zma cie, omó wie nie ko lo rów tę -
czy; do świad cze nie „ko lo ro wy bą czek”: łą -
cze nie ko lo rów do bar wy bia łej.

3 Zgod nie z de fi ni cją B. Mu chac kiej, za ba wa ba daw cza to czyn no ści po znaw cze po le ga ją ce na od kry wa niu nie zna nych do tąd cech
przed mio tów i zja wisk oraz związ ków mię dzy ni mi (B. Mu chac ka, Za ba wy ba daw cze w edu ka cji przed szkol nej, Kra ków 2006, s. 46).
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 Owo ce tro pi kal ne. Za ba wa dy dak tycz na:
do pa so wy wa nie owo ców do ilu stra cji
drzew lub krze wów, na ja kich ro sną; usta -
le nie wa run ków kli ma tycz nych, ja kie są
po trzeb ne do ich upra wy; de gu sta cja owo -
ców tro pi kal nych.

 Elek tryk. Za ba wa do świad czal na z bu do -
wa niem pro ste go ob wo du elek trycz ne go
(ba te ria, ża rów ka, ka bel ki, włącz nik).

Za or ga ni za cję i pro wa dze nie za jęć na po -
szcze gól nych sta no wi skach od po wia da li na si
stu den ci. Pod czas przy go to wań (na uczel ni)
wspól nie usta li li śmy, że pra ca z dzieć mi bę -
dzie prze bie ga ła we dług na stę pu ją cych za sad
i ko lej no ści:
 wpro wa dze nie w te mat (za cie ka wie nie),
 prze ka za nie dziec ku na rzę dzi i wy tłu ma -

cze nie, jak się ni mi po słu gi wać,
 po zo sta wie nie dzie ciom cza su na swo bod -

ną ak tyw ność,
 po cza sie ak tyw no ści, we dług za my słu

dziec ka, pró ba ukie run ko wa nia je go ak tyw -
no ści przez za da wa nie py tań otwar tych,

 po dą ża nie za spo strze że nia mi dzie ci,
 po bu dza nie do wy cią ga nia wnio sków.

Ta ki spo sób pra cy bli ski jest za ło że niom 
J. Pia ge ta i M. Mon tes so ri 4. Pe da go dzy ci pod -
kre śla li, że w na ucza niu istot ne są: od po wied -
nie zor ga ni zo wa nie oto cze nia, do star cze nie
przed mio tów bu dzą cych cie ka wość i po zwo -

le nie na ma ni pu lo wa nie ni mi, sta wia nie
dziec ka w sy tu acjach, któ re bu dzą za cie ka -
wie nie oraz uwa żna ob ser wa cja przedszko-
 laka i po dą ża nie za nim. 

Je ste śmy prze ko na ni, że ta ki mo del za cho -
wa nia na uczy cie la umo żli wia wy stę po wa nie
dziec ka w ro li ba da cza i po zwa la mu na roz -
wi ja nie na tu ral nej cie ka wo ści oraz za spo ka ja -
nie chę ci po zna wa nia i do cie ka nia.

Przed sta wio na pro po zy cja jest przy kła dem
zor ga ni zo wa nia dzie ciom ak tyw no ści ba daw -
czej. Mo żna zmo dy fi ko wać ją wpro wa dza jąc
te mat prze wod ni lub or ga ni zu jąc zu peł nie in -
ne sta no wi ska na uko we, in ne tre ści i do pa so -
wa ne do nich me to dy. Nie po trze ba an ga żo -
wać du żej licz by osób. Ta kie za ję cia mo gą
zor ga ni zo wać pra cow ni cy przed szko la. Mo że
to też być oka zja do za an ga żo wa nia ro dzi ców
(na wią za nia współ pra cy). Do god nym ter mi -
nem prze pro wa dze nia pik ni ku na dwo rze są
mie sią ce wio sen ne i je sien ne. W okre sie zi -
mo wym po dob ny pik nik mo żna zor ga ni zo -
wać w przed szko lu – w sa li gim na stycz nej i sa -
lach po szcze gól nych grup. 

In ne pro po zy cje sta no wisk na uko wych: 
 urzą dze nia tech nicz ne: lu ne ta, kom pas, urzą -

dze nia do po mia ru me te oro lo gicz ne go itp., 
 zja wi ska fi zycz ne: si ła cię żko ści, tar cie, wy por -

ność wo dy, ma gne tyzm, elek tro sta ty ka itp., 
 za wo dy: stra żak, hy drau lik, ogrod nik, geo -

log itp., 

4 Wię cej na ten te mat mo żna zna leźć na przy kład w pu bli ka cjach A. Mu na ri czy S. Guz.
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 zja wi ska che micz ne: sta ny sku pie nia wo dy,
mie sza nie się pły nów, hel ja ko gaz lżej szy
od po wie trza itp., 

 oka zy przy ro dy nie oży wio nej: ska ły, ka -
mie nie, rzad kie ro śli ny, ko rze nie itp. 
War to nad mie nić, że wpro wa dze nie na -

gród (pie czą tek, znacz ków) uzy ski wa nych
na ka żdym sta no wi sku mo że uła twić prze bieg
im pre zy. Dzie ci wie dzą, że po win ny od wie -
dzić ka żde ze sta no wisk, a za ze bra ne punk ty
mo gą uzy skać np. „ty tuł” Ma łe go Na ukow ca. 

Od kry wa nie i ba da nie to czyn no ści dziec ka,
dzię ki któ rym z ma łe go na ukow ca wy rośnie
w przy szło ści – mo że nie za wsze – pra cow nik
na uko wy, ale na pew no oso ba cie ka wa świa ta,
po tra fią ca szu kać od po wie dzi na swo je py ta nia.
Wie rzy my, że pik nik na uko wy mo że stać się for -
mą pra cy wspie ra ją cej roz wój ta kiej oso bo wo ści.

Przed szko lak elek try kiem?
W cza sie pik ni ku na uko we go pro po no wa -

li śmy dzie ciom za ba wę do świad czal ną z bu -
do wa niem pro ste go ob wo du elek trycz ne go.

Chce my po dzie lić się na szym po my słem
na przed sta wie nie dzie ciom pro ble ma ty ki
elek trycz no ści i zdo by cie wie dzy oraz do -
świad cze nia, aby pod czas pik ni ku spro sta ły
te mu za da niu. Po sta ra my się od po wie dzieć
na py ta nia: po co? i jak? na uczać o elek trycz -
no ści już w przed szko lu. 

Czy ma łe dzie ci ro zu mie ją zja wi ska elek -
trycz ne? Czy wie dzą, co to jest prąd? Jak mo -
że my efek tyw nie na uczać o tym dzie ci? I czy
w ogó le mo że my to ro bić? 

Zgod nie z teo rią J. S. Bru ne ra, ka żde dziec -
ko, na ka żdym eta pie roz wo ju, mo żna efek tyw -
nie na uczać ka żde go przed mio tu 5. Wa żne jest
jed nak, aby ro bić to w od po wied ni spo sób. 

W dzi siej szych cza sach z elek trycz no ścią sty -
ka my się nie ustan nie. Mo żna po wie dzieć, że
jest nam nie zbęd na do ży cia. Z dru giej stro ny
la tar ka, lamp ka noc na, czaj nik elek trycz ny czy
to ster mo gą sta no wić źró dło za gro żeń. Wy star -
czy, że „wy bi ją bez piecz ni ki” lub „strze li ża rów -
ka”, a my tra ci my po czu cie pew no ści. Na sze
oba wy po tę gu ją mi ty ty pu: nie do ty kaj ba te rii,

5 J. S. Bru ner, Po za do star czo ne in for ma cje, PWN War sza wa 1978, s. 681.

Podłączenie kabelków (zacisków) do baterii

Podłączenie kabelków (zacisków) do żarówki

Sposób mocowania krokodykla (zacisku)
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bo „kop nie” cię prąd, tak jak by 4,5 V mo gło
nam zro bić krzyw dę. Tym cza sem po czu cie
bez pie czeń stwa mo że nam dać pod sta wo wa
wie dza na te mat elek trycz no ści. Wie dza od no -
szą ca się nie tyl ko do za gro żeń (ty pu: uwa żaj,
nie igraj z prą dem!), ale obej mu ją ca rów nież
umie jęt ność wy ko rzy sty wa nia zja wi ska ener gii
elek trycz nej do wła snych po trzeb. 

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że ni ska zna -
jo mość za gad nie nia elek trycz no ści po wo du je,
że nie do star cza my dzie ciom w tym za kre sie
od po wied nich do świad czeń. Ma my wra że nie,
że po ku tu je ogól ne prze ko na nie, ja ko by fi zy -
ka by ła wie dzą ta jem ną, któ rą prze ka zać mo -
że je dy nie oso ba po spe cja li stycz nych stu -
diach pod czas za jęć z wy ko rzy sta niem
od po wied nich in stru men tów. W ten spo sób
te mat elek trycz no ści po ru sza my rzad ko, a je -

śli już to po wierz chow nie, na podstawie wier -
szy (np. Pstryk! J. Tu wi ma) lub po kazów sa -
mych tyl ko urzą dzeń elek trycz nych. 

W ten spo sób dzie ci do wia du ją się o „ta -
jem nej si le (...) ukry te go w ścia nie prą du”. Nie
wie dzą na to miast, jak to się dzie je, że urzą dze -
nie dzia ła oraz ja kie pro ce sy mu szą zajść, że by
je uru cho mić. Ich wie dza czę sto ogra ni cza się
tyl ko do te go, że trze ba na ci snąć przy cisk, aby
urzą dze nie włą czyć. A prze cież bez piecz ne
do świad cze nia z prą dem (zma ga zy no wa nym
w ba te rii), prze pro wa dza ne pod okiem do ro -
słe go, mo gą sta no wić wa żny czyn nik dla roz -
wo ju. Wy cho dzą one ta kże na prze ciw na tu ral -
nej u dziec ka cie ka wo ści ota cza ją ce go świa ta.

We dług Bru ne ra, zna ko mi te re zul ta ty uzy -
sku je się po zwa la jąc ucznio wi, by sa mo dziel nie
do szedł do ró żnych spraw, by był od kryw cą 6.

6 Ta mże, s. 662.

Wnętrze latarki kieszonkowej

Dwa kabelki połączone włącznikiem, kable
zakończone zaciskami (krokodylkami)

Obwód zamknięty

Żarówka osadzona w podstawce (deseczka, 3 wkręty,
spinacz do bielizny, drucik, aluminiowa płytka 
i żarówka)
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Je ste śmy prze ko na ni, że umo żli wie nie dziec ku
ucze nia się przez sa mo dziel ne dzia ła nie roz wi -
ja u nie go lo gicz ne my śle nie oraz umie jęt ność
za uwa ża nia i roz wią zy wa nia pro ble mów. 

Pro po nu je my za ję cia dla dzie ci star szych
opar te na do świad cza niu i ba da niu zja wi ska
elek trycz no ści. 

Bu du je my ob wód elek trycz ny
Ce le

 Za po zna nie z ele men ta mi ob wo du elek -
trycz ne go.

 Za po zna nie ze spo so bem wy ko na nia pro -
ste go ob wo du elek trycz ne go.

 Przed sta wie nie spo so bu dzia ła nia urzą -
dzeń elek trycz nych na ba te rię.
Środ ki dy dak tycz ne
Będą potrzebne: la tar ka kie szon ko wa

(na ba te rię 4,5V), la tar ka na ba te rie -pa lusz ki,
lamp ka noc na na ba te rie, lamp ka świa tło wo -
do wa itp.; pła ska ba te ria 4,5V (po jed nej na
ka żdy sto lik i dla na uczy cie la); ża rów ka 3,5V
(po jed nej na ka żdy sto lik i dla na uczy cie la);
ka bel ki (jed no ży ło we 0,05mm, izo lo wa ne)
– ze zdję tą izo la cją na koń ców kach (po pięć
na sto lik i pięć dla na uczy cie la); włącz nik
(na je den ka bel) – po jed nym na sto lik i dla
na uczy cie la; 6 za ci sków (kro ko dyl ków) – na
sto lik i dla na uczy cie la.

Uwa ga 
 Przy go to wa nie ze sta wu ka bel ków dla jed ne -

go ze spo łu dzie ci: z za ci sku (kro ko dyl ka) na -
le ży zdjąć jed ną osłon kę, koń ców kę ka bel ka
bez izo la cji prze wlec przez otwór w za ci sku,
na stęp nie za ci snąć po now nie osłon kę;
na jed nym ka blu za mon to wać po dwa za ci -
ski, na czte rech po zo sta łych – po jed nym.

 Przy go to wa nie ka bla z włącz ni kiem: przy -
go to wać dwa ka bel ki (za koń czo ne za ci ska -
mi z jed nej stro ny, a z dru giej po zba wio ne
izo la cji), za mon to wać włącz nik na koń cach
bez izo la cji.

Prze bieg za jęć
Wpro wa dze nie 

Po kaz przed mio tów elek trycz nych (świe cą -
cych, dzia ła ją cych na ró żne go ro dza ju ba te -

rie). Za da nie py tań: Do cze go słu żą te przed -
mio ty? (po od po wie dzi dzie ci – za pa le nie);
Jak to się dzie je, że to wszyst ko świe ci?; Czy te
przed mio ty bę dą świe ci ły, gdy bym wy ję ła ba -
te rie? Sprawdź my – otwo rze nie kla pek wszyst -
kich urzą dzeń, po ka za nie ba te rii, wy ję cie ba -
te rii; ja ko ostat nia de mon stra cja la tar ki
kie szon ko wej – włącz nik, ża rów ka, dru ci ki].

Część głów na
Wy ko na nie mo de lu – po dział dzie ci na ze -

spo ły.
Spró bu je my zro bić so bie ta kie la tar ki. Tu taj

są ba te rie i ża rów ki (dla ka żde go sto li ka). Spró -
buj cie zro bić tak, że by ża rów ka za świe ci ła
(dzie ci eks pe ry men tu ją).

Roz dam wam te raz ka bel ki (z kro ko dyl kiem
– za ci skiem), spójrz cie jak to dzia ła (po kaz
dzia ła nia kro ko dyl ka – w po wie trzu, bez przy -
cze pia nia do ja kich kol wiek przed mio tów).
Po łącz cie wszyst ko tak, że by ża rów ka za świe -
ci ła. Na uczy ciel nie in ge ru je w dzia ła nie dzie -
ci, po ja kimś cza sie pro si ko lej ne gru py: Po ka -
żcie, jak wa sza ża rów ka świe ci. Gru py ko lej no
pre zen tu ją swo je ukła dy (nie wsta jąc od sto li -
ków). Gdy by dzie ci zro bi ły ukła dy bez wy ko -
rzy sta nia ka bel ka: Mo żna to zro bić też w ta ki
spo sób (po kaz wła sne go ukła du). Spró buj cie
to tak po łą czyć.

Dam wam te raz po dru gim ka bel ku (z kro -
ko dyl kiem). Po łącz cie wszyst ko tak, że by ża -
rów ka za świe ci ła. Gdy by dzie ci zro bi ły ukła dy
bez wy ko rzy sta nia ka bel ka: Mo żna to zro bić
też w ta ki spo sób (po kaz wła sne go ukła du).
Spró buj cie to tak po łą czyć.

Mam te raz dla was jesz cze je den ka be lek
(z dwo ma kro ko dyl ka mi). Spró buj cie to
wszyst ko ra zem po łą czyć. Na uczy ciel do glą da
efek tów pra cy dzie ci. Kie dy skoń czą, roz da je
ostat ni ka be lek – z włącz ni kiem i dwo ma kro -
ko dyl ka mi Po pa trz cie, ten ka be lek ma włącz -
nik, tak jak wszyst kie na sze urzą dze nia. Zrób -
cie tak, że by ża rów ka za świe ci ła. Dzie ci ro bią
ob wód, na ci ska ją włącz nik, że by spraw dzić,
czy świe ci.

Czy wszyst kie ka bel ki są wam na pew no po -
trzeb ne? Któ ry ka bel mo że cie mi od dać? Na -
uczy ciel zbie ra po jed nym dru ci ku z ka żdej
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gru py, dzie ci bu du ją ob wód. Na stęp nie pro si
o ko lej ny ka bel – dzie ci bu du ją ob wód. Na -
uczy ciel za bie ra ko lej ne ka ble – przedszkolaki
spraw dza ją, czy ża rów ka na dal mo że świe cić.

Dzie ci sprzą ta ją ża rów ki i ba te rie.

Pod su mo wa nie
Na uczy ciel gro ma dzi dzie ci na dy wa nie,

usta wia przed ni mi pre zen to wa ne wcze śniej
urzą dze nia, obok kła dzie wła sny mo del ob wo -
du za mknię te go (z ża rów ką, ba te rią i włącz ni -
kiem). Zo bacz cie, w mo im ob wo dzie jest ba te -
ria, ża rów ka i ka be lek z włącz ni kiem. Gdzie
w tych urzą dze niach (gest) są ża rów ki? Gdzie są
ba te rie? A jak my śli cie, gdzie są ka bel ki? Co jest
po trzeb ne, że by ża rów ka za świe ci ła?

Na uczy ciel wspól nie z dzieć mi for mu łu je
wnio ski (wska zu jąc po szcze gól ne ele men ty
mo de lu): Że by ża rów ka za świe ci ła, prąd mu si
pły nąć od ba te rii ty mi dwo ma ka bel ka mi
do ża rów ki. A co je śli po ja wi się prze rwa? (od -
po wiedź dzie ci). Ża rów ka prze sta nie świe cić
(po kaz). W mo im ob wo dzie jest włącz nik.
Do cze go on słu ży? (od po wiedź dzie ci) Ma cie
ra cję, mo gę włą czyć lub wy łą czyć ża rów kę.
Na uczy ciel bie rze do rę ki któ reś z urzą dzeń,
mó wi: Po pa trz cie, włą czam przy cisk, ża rów ka
się za pa la, bo z ba te rii tę dy – ka bel ka mi – pły -
nie do ża rów ki prąd.

Na ko niec na uczy ciel po wi nien pod kre ślić
kwe stie bez pie czeń stwa i prze strzec dzie ci
– czym in nym bo wiem jest prąd z ba te rii
(zma ga zy no wa na ener gia), a czym in nym
prąd w gniazd ku.

Ta kie za ję cia mo gą być od po wie dzią
na cie ka wość po znaw czą dziec ka. Wie my
prze cież, że dzie ci, szu ka jąc od po wie dzi
na wła sne py ta nia, czę sto na ra ża ją się na nie -
bez pie czeń stwo. Za miesz czo na pro po zy cja
sta no wi przy kład bez piecz ne go za po zna nia
z nie ła twym zja wi skiem elek trycz no ści. 

Edy ta Ro szyń ska
pe da gog spe cjal ny, Przed szko le nr 395
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