Propozycja aktywności dla dzieci z grupy" Słoneczka" w dn. 10.06.2020 r. - środa.
Proszę przygotować:
 fioletowa książka cz.4;
 mapa fizyczna Polski;
 waga ,
 balony – nadmuchany i zwykły,
 świeca,
 słoik;
 waciki kosmetyczne.
Zajęcie 1.
Karta pracy, cz. 4, s. 62.
1.Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok
obrazków środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc.
2. Lato – przyroda, wakacje, co robić nad morzem i w górach – Film edukacyjny dla dzieci:
https://youtu.be/-VbbJIqfcgA
3. Karta pracy, cz. 4, s. 62–63 (fragment).
Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu.
4. Wskazywanie morza, gór na mapie Polski.
Mapa fizyczna Polski.
Dzieci, samodzielnie lub z pomocą N., wskazują na mapie morze Bałtyk, góry Tatry,
jeziora…
4. Karta pracy, cz. 4, s. 63.
Nawlekanie muszelek na nitkę według wzoru (rytmu).
5. Zabawy powietrzem.
Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?
• Ćwiczenia oddechowe.
Kawałki bibułki (lub piórko, chusteczka higieniczna;)
Dzieci dmuchają na kawałki bibułki na przemian – delikatnie, mocno.
Wyjaśnienie przez Rodzica, że ludzie oddychają jednym ze składników powietrza – tlenem, a
narządem służącym do oddychania są płuca.
Waga , balony – nadmuchany i zwykły, świeca, słoik.
• Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu.
• Ważenie na wadze balonów – z powietrzem i pustego - sformułowanie przez dziecko
wniosku;
• Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym słoikiem.
• Próby wyciągnięcia wniosków. ( kiedy brakuje powietrza - tlenu to świeca gaśnie);
Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży niewiele i bez niego nic nie może się palić.
• Sprawdzanie czystości powietrza na placu zabaw i przy ruchliwej ulicy (podczas zabaw na
świeżym powietrzu).
Waciki kosmetyczne.
Dzieci biorą waciki, wycierają nimi listki nisko rosnących drzew i krzewów na placu i przy
ruchliwej ulicy. Porównują stopień zabrudzenia wacików.
• Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików.
Powietrze jest zanieczyszczone, zanieczyszczają je między innymi spaliny pojazdów.
W czwartek jest Boże Ciało - życzę wszystkim osobom z naszej FB grupki by spędzili ten
dzień świątecznie i rodzinnie.

