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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno-przyrodniczej.
Mają  na  celu  rozwijanie  zainteresowań badawczych  oraz  rozwijanie  umiejętności
klasyfikowania obrazków na zasadzie „pasuje, nie pasuje”, liczenia i poruszania się
zgodnie z wynikiem na kostce do gry. 
Na dzisiejsze zajęcia potrzebne będą dwa jajka surowe, dwie szklanki/słoiki, woda,
kostka do gry oraz klocki.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Dziś  zaprzyjaźnimy  się  z  jajkiem.  (na  pewno  każdy  je  znajdzie  w  swojej
lodówce, poproście tylko rodziców by dokładnie je umyli ). Wspólnie sobie
teraz je obejrzymy, na początek prosimy byście:
- wzięli je w swoje rączki,

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


– rączkami zbadajcie jego kształt, możecie jajko powąchać, bardzo delikatnie 
postukać w skorupkę paluszkiem. 

  
        Poziom 1. Proszę przygotować dodatkowo jajko ugotowane i surowe. Jajko      

   surowe rozbić razem z dzieckiem na talerzyku, a ugotowane przekroić na pół.  
   Polisensorycznie oglądamy razem z dzieckiem obydwa jajka, wykorzystując   

zmysły: wzrok, węch, dotyk oraz smak- jajko ugotowane, porównujemy.

3. Koniecznie  przy  pomocy  osoby  dorosłej,  spróbujcie  przeprowadzić  małe
doświadczenie z dwoma jajkami surowymi. Napełnijcie dwie szklanki/słoiki
wodą,  do  jednego  naczynia  wsypcie  sól.  Delikatnie  zanurzcie  jajka
i obserwujcie co się będzie działo. 

Jajko  w  zwykłej  wodzie  opada  na  dno.  Woda  z  solą  wypycha  jajko  na
powierzchnię. Jajko tonie w czystej wodzie bo jest cięższe od wody, a unosi się
w wodzie z solą bo jest lżejsze od wody z solą. 
Poziom  1:  Dziecko  doświadcza  z  w/w  elementami,  wspomagane  przez
rodziców  (wykorzystanie  metody  F.  Affolter-  wspomaganie  ruchów  rąk
dziecka).

4. Teraz  obejrzyjcie  krótki  film  z  innym  ciekawym  eksperymentem
z wykorzystaniem jajek. 

           Link do pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=xYZ8l0mREqI 



5. Teraz zapraszamy Was na część matematyczną. Przygotujcie klocki i kostkę do
gry. Prosimy byście policzyli oczka na kostce. 

6. Usiądźcie  wygodnie  w  jednym  końcu  pokoju,  połóżcie  np.  na  poduszce,
kocyku,  ręczniku  po  przeciwnych  stronach  dwa  jajka.  Wyrzucie  kostkę,
policzcie oczka i budujcie drogę do jajek, układając klocki w rzędzie. Ciekawe
jesteśmy do którego jajka uda Wam się szybciej dojść. Pamiętajcie, że klocki
układacie na przemian, raz do jednego a raz do drugiego jajka. 
Poziom 1:  Odległość  jajek  od  dziecka  oraz  liczbę  oczek  na  kostce  rodzic
dostosowuje do możliwości dziecka  ( można zakleić oczka karteczką ).

CZĘŚĆ II

1. Poruszajcie  się  swobodnie  do  piosenki  „Maszeruje  Wiosna",  możecie
maszerować,  podskakiwać  w  miarę  możliwości   (link  do  piosenki
https://youtu.be/LFPthrmErcY).
Poziom 1. Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości.

2. Zapraszamy Was teraz do zabawy matematycznej, mającej na celu ćwiczenie
spostrzegawczości  oraz  umiejętności  klasyfikowania.  Poszukajcie  jajek
o takich samych wzorach.

     Poziom 1.  Zmniejszamy liczbę jajek do 2, 3, zgodnie z możliwościami dziecka,  
poprzez zasłonięcie kartką.

https://youtu.be/LFPthrmErcY


3. Na  zakończenie  zapraszamy  Was  nas  film.  Link  do  pobrania:
https://www.youtube.com/watch?v=8ywdW2eRyTE

Propozycja  zabaw  podzielona  jest  na  dwie  części  zabawowe.
Część I poranna, II popołudniowa.

Życzymy udanej zabawy ! 
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