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Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na dzisiejszych zajęciach  dowiecie  się,  że  należy  dbać  o  zasoby  naturalne

(powietrze,  wodę i  energię  elektryczną),  z  których korzystamy na co dzień  i  bez
których trudno byłoby nam funkcjonować. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar
edukacji literackiej. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od WYWIADU Z WODĄ. Posłuchajcie.

- Dzień dobry! Kim jesteś? 
- Jestem kropelką wody. 

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


- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna. 
- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz niezbędna. 
- Do czego? 
- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi, zwierząt ani roślin. 

- To prawda. A skąd do nas przychodzisz? 
- Z rzeki. 



- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna. 
- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim trafię do Was jestem myta. 
- Jak to? Woda myta? 
- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna pompa pompuje mnie z rzeki do
oczyszczalni.  Tam jestem przepuszczana przez różnego rodzaju filtry, bo na
nich zostają zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.
- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie? 
-  Płynę  do  Was  rurami,  które  połączone  są  z  kranem  w  każdym  domu,
przedszkolu czy szkole. Proste? 
-  Hmm, przekonamy się  zaraz.  Tymczasem,  dziękuję,  że  zechciałaś  do nas
wpaść i opowiedzieć troszkę o sobie. 
- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest ważna - zakręcajcie krany!!! 

Poziom 1 Rodzic utrwala treści zawarte w wywiadzie w oparciu o obrazki.

Kochani Odkrywcy, jak myślicie do czego jest potrzebna woda? 
Brawo! Woda jest najważniejszą substancją na świecie Jest niezbędna do życia!
Człowiek, zwierzęta i rośliny składają się z wody i muszą pić, aby przetrwać!

3. A co  to  jest  prąd?  To  niezwykłe  i  niewidzialne  zjawisko.  Powstaje,  kiedy
malutkie  cząstki  –  elektrony –  zaczynają  się  poruszać  w jednym kierunku.
W jaki sposób prąd trafia do naszych domów? Dowiecie się tego oglądając
krótki film edukacyjny (link poniżej).



https://www.youtube.com/watch?v=d-yXUQiEtG0 

Do czego potrzebujemy prądu?

Prąd w gniazdku  sprawia,  że  możemy zaświecić  lampę,  włączyć  telewizor,
dzięki  niemu  w  lodówce  może  być  chłodno,  a  żelazko  staje  się  gorące.
Możemy także pracować na komputerze, słuchać radia, suszyć włosy i  prać
ubrania.

Prąd w gniazdkach oraz płynący w kablach jest bardzo potrzebny, ale jest też
bardzo  niebezpieczny!  Bądźcie  ostrożni  podczas  korzystania  ze  sprzętów
podłączonych do prądu! Nie dotykajcie gniazdek!

Posłuchajcie teraz wiersza Juliana Tuwima „Pstryk” (link do wiersza poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto 

4. Teraz  porozmawiamy  o  powietrzu,  ale  najpierw  zapraszamy  Was  do
wykonania kilku zabawnych ćwiczeń oddechowych:

◦ Wąż – długi wdech nosem i wydech przez zaciśnięte zęby,
◦ Pies – krótkie wdechy i wydechy ustami,
◦ Balon – wdech i długi wydech ustami tak, jakby się chciało napompować

wielki balon.

Poziom 1 Dziecko wykonuje ćwiczenia naśladując ćwiczącego Rodzica.

Podczas wdechu klatka piersiowa unosi się do góry, to znak, że powietrze trafia
do płuc.

https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto
https://www.youtube.com/watch?v=d-yXUQiEtG0


Powietrze jest bezbarwne i bezwonne. Zmienia swój zapach i kolor wtedy, gdy
jest zanieczyszczone, np. przez: dymy z kominów domów, fabryk oraz spaliny
samochodów.  Tak zanieczyszczone powietrze dostaje  się  do płuc człowieka
i może być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, aby było ono
czyste. Co należy więc robić? Nie należy palić w piecach śmieciami, można też
zamienić samochód na rower lub komunikację miejską, a także dbać o lasy,
bo to one mają zdolność oczyszczania powietrza.

CZĘŚĆ II

1. W ramach  utrwalenia  dzisiejszych  zajęć,  wykonajcie  zadania  z  kart  pracy,
które umieszczono na końcu dokumentu. 
Poziom  1 Rodzic  wybiera  zadanie  do  możliwości  dziecka.  Podczas
wykonywania kart pracy Rodzic prowadzi rękę dziecka – metoda F. Affolter.

2. Kubuś – Przyjaciel Natury zaprasza Was do świata wyobraźni. Wystarczy tylko
wybrać interesującą Was bajkę (link do strony poniżej) i jej posłuchać.
https://kubus.pl/audiobooki/?style=dziecko#wybierz-audiobook 

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

https://kubus.pl/audiobooki/?style=dziecko#wybierz-audiobook







