Witajcie kochane dzieci, witajcie drodzy rodzice. Przed nami
kolejny dzień nauki na odległość. Nasze zdolne Biedroneczki z
pewnością poradzą sobie z zadaniami, które przygotowałyśmy
na dzień dzisiejszy . Powodzenia !

1. „ Pływające łódeczki”- zabawa oddechowa dla całej rodziny.
Do wspólnej zabawy będą wam potrzebne: miska z wodą, nakrętki po napojach,
kuleczka plasteliny oraz wykałaczki z kartką. Każdy zawodnik tworzy swoją łódeczkę,
można ozdobić karteczkę dowolnie lub napisać cyfry tak jak na zdjęciu. Ustawiacie
swoje łódki po jednej stronie miseczki i za pomocą głębokich dmuchnięć pchać łódkę
w kierunku mety. Która łódeczka dopłynie pierwsza- wygrywa !

2. „ Poznajemy sześcian”- co to jest sześcian ? Jak wygląda?

To jest sześcian oglądany z różnych stron. Sześcian tak jak jego nazwa wskazuje ma 6
ścian. Wszystkie ściany są równe. Każda ściana to kwadrat. Sześcian jest figurą
przestrzenną.

Dla przypomnienia- to jest kwadrat. Kwadrat ma 4 boki. Wszystkie boki są równe.
Kwadrat jest figurą płaską.

3. „Piosenka o figurach”- poniżej podajemy link do piosenki, w której wystąpią znane
wam figury geometryczne. Podczas tej piosenki czekają was zadania do wykonania.
Dzięki nim przypomnicie i utrwalicie sobie poznane dotąd figury.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

4. „ Gdzie znajdę sześcian?”- z początku może wydawać wam się to trudne zadanie, ale
nie przejmujcie się. Poniżej chcemy wam pokazać gdzie ukrywa się sześcian.
Popatrzcie!

Kostka Rubika jest sześcianem.

Taka oto pufa również ma kształt sześcianu.

Spójrzcie!
Zabawka dziecięca jest w kształcie sześcianu.

Dziecięca układanka składa się z klocków
w kształcie sześcianu.

Kochane Biedroneczki ! Rozejrzyjcie się po swoim domku. Czy potraficie wskazać
przedmioty, które są w kształcie sześcianu ?
Jeśli nie udało wam się znaleźć nie martwcie się, ponieważ przygotowałyśmy dla
was model rozłożonego sześcianu, który możecie sami stworzyć.

5.





Karta pracy. Dokończcie zdania:
Zielony sześcian jest …….. od niebieskiego.
Pomarańczowy sześcian jest………od różowego.
Fioletowy sześcian jest………… .
Czerwony sześcian jest……….. .

6. „ Mój sześcian”
Do stworzenia własnego sześcianu będziecie potrzebować pomocy rodziców.
Zadaniem waszym jest wycięcie go i pokolorowanie według własnego pomysłu.
Następnie należy zgiąć każdy kwadrat po linii. Na koniec posmarować klejem błękitne
kawałki i przykleić do pozostałych boków.

Jeśli macie w domku klocki spróbujcie odnaleźć w nich znajome wam kształty, zbudujcie
piękną budowlę albo drogę, po której będą jeździły wasze ulubione samochody. Możecie
zbudować z nich piękny domek dla lalek lub wielką wieżę. Pamiętajcie, aby posprzątać
zabawki po skończonej zabawie. A umili Wam to sprzątanie wierszyk, który wam
przedstawiamy.
Wierszyk edukacyjny dla przedszkolaków o sprzątaniu zabawek i dbaniu o nie. A jak
się do tego zabrać? Najlepiej wspólnymi siłami! Posłuchajcie wierszyka dla dzieci o
porządkach w domu i przedszkolu:
O zabawki zawsze dbamy
po zabawie posprzątamy.
Już samochód na wirażu:
pędzi prędko do garażu.
Lalki siedzą równo w rzędzie:
bałaganu dziś nie będzie!
Klocki ułożymy w kątku.
Każdy pilnuje dziś porządku.
Bo przedszkolaczek wie, że
po zabawie sprząta się.

Bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze zajęcia. Mocno Was ściskamy
i buziaki wysyłamy- Pani Lidka i pani Asia.

