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Wiem, jak chronić moją
planetę


24 kwiecień 2020


Smerfy p.Anna

Cele ogólne: zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni
odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych.

1. „Ekologia” – słuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabik ”Co to jest  ekologia?”,
rozmowa na temat  jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu
rymowanki. r. zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza. Prosi, by starało się zapamiętać
wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumieją.

Co to jest ekologia?

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest  nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….

Co to jest  ekologia

Po wysłuchaniu wiersza R. prosi dziecko, aby spróbowało wymienić słowa, których
znaczenie nie jest  dla niego do końca jasne.

R. kieruje rozmową, zadając dziecku pytania:
Co to jest  ekologia?
Czego dotyczy ta nauka?
Co oznacza słowo „szanować”?

Jeśli wiesz co oznacza słowo ekologia posłuchaj kolejnego wiersza. 

„Chora rzeka” Joanna Papuzińska
Śniła się kotkowi rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka…
Tutaj płynie biała rzeka.
Ale to jest  chora rzeka.
Jak tu pusto!?
Drzewo uschło…
Cicho tak –
ani ptak,
ani ważka, ani komar, ani bąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak,
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,
nikt  już nie żyje tutaj,
bo rzeka jest  zatruta.
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.
Mętny opar nad wodą się bieli.
Chora rzeka
nie rzeka
tylko czeka, czeka, czeka…

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
Co się śniło kotkowi?
Jak wyglądał świat  w wierszu?
Dlaczego tak było?
Dlaczego rzeka była „chora”?
Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka „zachorowała”?
Czy wodę można uzdrowić, jeśli tak to jak?

2. Zadanie dla dociekliwych: „Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza. R.
demonstruje dziecku ścieki w słoiku (woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi
kawałkami folii i opakowań, olejem). Prosi dziecko, aby zastanowiło się, co się może stać,
gdy ktoś wypije taką wodę. R. naprowadza dziecko na informacje o chorobotwórczym
działaniu bakterii. Następnie wprowadza słowo „oczyszczalnia” i prosi dziecko, aby
spróbowało opowiedzieć, jak ona działa. Naprowadza dziecko na pojęcia „filt r”,
„filt rowanie”. Pyta: Co może być takim filt rem?. R. przygotowuje dwa słoiki i dwie butelki
typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązuje gazą i mocuje na niej gumkę
recepturkę. Obie butelki R. umieszcza tak jak lejki w słoikach. Wybrane dzieci powoli
wlewają wcześniej obserwowane ścieki do obu butelek. Dziecko obserwuje, czy gaza w
jakikolwiek sposób pomaga przefilt rować nieczystości. Dziecko sprawdza, czy na gazie
osadziły się kawałki opakowań, porównuje kolor wody w słoikach. R. prowadzi rozmowę z
dzieckiem: Czy można stworzyć jeszcze doskonalszy f ilt r? Jak działają oczyszczalnie
ścieków? Co może być naturalnym filt rem? Czy wodę z tych słoików można pić?. Dziecko
otrzymuje dwa słoiki, dwie butelki typu PET (z uciętym dnem, by tworzyły lejek), gazę,
gumkę recepturkę i naczynie ze ściekami (woda wymieszana z ziemią, olejem, kawałkami
papierków, folii). Ponadto na stoliku dostępnym dla dziecka R. kładzie żwir, małe kamyki i
czysty piasek. Zadaniem dziecka jest  stworzenie w odwróconej butelce filt ru z kamyków,
żwiru i piasku ułożonych warstwami. Dodatkowo należy zabezpieczyć szyjkę butelki gazą.
Dziecko tworzy lejek również z drugiej butelki i obie wkłada do słoików. Wlewa ścieki do
dwóch „lejków” i obserwują proces oczyszczania wody. Po zakończeniu eksperymentu
dziecko porównuje zapach i kolor wody z obu słoików, zapisują różnice w dostępny sobie
sposób. R. wspólnie z dzieckiem podsumowuje pracę i zaznacza, że – pomimo
filtrowania za pomocą żwiru i kamyków – ta woda nadal nie nadaje się do picia.
Profesjonalne filt ry są o wiele dokładniejsze. Wodą przefilt rowaną w ten sposób można
natomiast  np. podlać kwiaty w doniczkach.

Jeśli nie macie czasu lub materiałów do wykonania eksperymentu obejrzyjcie f ilm
poniżej.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Kochani wybierzemy się w teraz w „kosmiczną podróż na pomoc innej planecie”. Nasza
planeta jest  piękna dlatego z chęcią popatrzymy na nią z góry.

– „Rakieta” – dziecko naśladuje start  rakiety. Stoi, wolno klaszcze i tupie, jednocześnie
pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszcze i tupie coraz szybciej. Obraca się.
Szybko uderza dłońmi w kolana. Prawą dłonią zatacza kółka przed nosem i wydaje dźwięk
pracujących silników rakiety. Unosi ręce i podskakuje z okrzykiem: Hura!. Rakieta
wystartowała. Zabawę można powtórzyć.

-„Planety” – Dziecko wyobraża sobie, że doleciało rakietą na inną planetę i spotkało jej
mieszkańca (opowiada nam jak on wygląda), wymyśla przyjazny gest  powitalny.

– „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dziecko startuje z miejsca
wyznaczonego przez R. Najpierw idzie raczkiem, potem robi t rzy przysiady, kładzie
woreczek na głowę (cienką małą książeczkę, zwinięte skarpetki), przechodzi z nim po
brzegu dywanu, zdejmuje woreczek i na czworakach zmierzają do mety. Jeśli więcej dzieci
bierze udział w zabawie R. mierzy czas, aby uniknąć zderzenia.

– „Deszcz meteorytów” – zabawa z papierowymi kulkami. R. rozdaje dzieciom kartki
papieru, które dziecko musi zgnieść i rzucić do celu (miski, garnka).

-„Powrót  na ziemię” – ćwiczenie na podłodze. Dziecko i Rodzic (im więcej domowników
tym lepiej) kładą się na plecach i chwytają za dłonie. Próbują podnieść się do pozycji
stojącej, nie przerywając utworzonego kręgu.

4. Zabawa matematyczna „Mniej czy więcej”, wprowadzenie znaków mniejszości i
większości. R. zaprasza dziecko do wysłuchania opowieści, ilustruje ją przedmiotami: W
pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (R. rozkłada np. dwa pudełka, miski lub inne
przedmiotu ). W jednym z nich leżały trzy butelki (R. wkłada 3 puste butelki do jednego
pudełka), w drugim pięć butelek (R. wkłada 5 pustych butelek do drugiego pudełka). W
którym koszu było więcej butelek? Dziecko wskazuje prawidłową odpowiedź, a R.
kontynuuje opowieść: Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest
więcej śmieci. Jak myślisz, w którą stronę się otworzy? R. układa znak > z dwóch pasków
papieru. R. opowiada kilka takich krótkich opowieści, by utrwalić z dziecku schemat
zadania. Może poprosić dziecko o pomoc w wymyślaniu. Kolejnym krokiem jest
ilustrowanie zadania cyframi zamiast  przedmiotów.

5. Propozycje do uzupełnienia w książce:

5-latki
KP4.3a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
KP4.3b – poszerzanie wiedzy proekologicznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo
ruchowej i zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi, ćwiczenie logicznego
myślenia.
KP4.4a – utrwalenie wiadomości na temat  segregowania śmieci.
KP4.4b – określanie, które odpady rozkładają się dłużej.

Jak długo rozkładają się poszczególne grupy śmieci?
pogięty rysunek (papier) – 1–6 miesięcy
ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy
reklamówka (plast ik) – nawet  400 lat
puszka (metal) – 50 lat
plast ikowa butelka (plast ik) – 400–450 lat
słoik (szkło) – nigdy
papierek po cukierku (plast ik) – 400 lat
gazeta (papier) – 6 tygodni
skórka od banana (bio) – rok
chusteczka higieniczna (papier) – 2–4 tygodnie

6-latki:
Praca z KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i
zapisywanie rozwiązania znakami < i >.
Praca z KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach,
dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >.

„SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD?”


23 kwiecień 2020


Smerfy p.Anna

Cele ogólne: rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w
zamkniętego układu elektrycznego;
– zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii.

1. „Pstryk” – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat  jego treści. R. prosi dziecko o
przygotowanie się do uważnego słuchania opowiadania:
Dotknij swoich uszu, przygotuj je do słuchania.
Dotknij swoich ust , przygotuj je do milczenia.
Podczas słuchania opowiadania postarajcie się zapamiętać, jak nazywali się jego
bohaterowie i kim byli.
Spróbuj też zapamiętać, jakie ważne informacje o bezpieczeństwie chłopiec przekazał
Juniorowi.

„Pstryk” Grzegorz Kasdepke
Na elektryczne urządzenia lepiej uważać…
– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik.
Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem zapadła
ciemność.
I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać
komputer i nawet  Junior przestał sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać wszystko to
zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza odezwała się babcia Marysia.
– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?!
– Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik.
– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności!
– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik.
– Hau! – dodał mu otuchy Junior.
Zza drzwi dobiegł ich szelest , t rzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach
– i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się jak po
przebudzeniu z krótkiej drzemki i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli
oczy.
– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włączał tego
czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! A na razie
trzeba uważać! Bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego!
Chcesz wywołać pożar?!
– Hau! – uspokoił ją Junior.
Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co
dalsza część wykładu musiała się odbyć w łazience.
– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik.
– Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby
suszarka wpadła do wanny, to… Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie,
co by się stało, gdyby suszarka wpadła do wanny.
– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest  wtykanie różnych przedmiotów do
dziurek od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę kiedyś,
że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery!
Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego
siebie.
– Niemądrze jest  także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel
jakiegoś urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt
wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie?
– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior.
– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze jest
jedno:
nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś?
– Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik świat ła
– i wykład został zakończony.
O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas, start !

Pytania do opowiadania:
•Jak nazywali się bohaterowie opowiadania?
•Kim byli?
•Dlaczego po włączeniu czajnika zgasło świat ło w całym mieszkaniu?
•Jakie ważne informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z urządzeniami
elektrycznymi chłopiec przekazał Juniorowi?
•Jak myślisz, czy dzieci mogą samodzielnie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi?

2. „Nie taki prąd straszny” – rozmowa kierowana na podstawie f ilmu
edukacyjnego.

Rodzic zadaje dziecku pytania:
Do czego potrzebna jest  nam energia elektryczna?
Skąd bierze się prąd?
Które sposoby wytwarzania prądu są bardziej przyjazne dla środowiska?
W jaki sposób prąd dociera do żarówki w lampce?
Czy dzieci mogą włączać wtyczkę urządzeń elektrycznych do gniazdka?

Nie martw się jeśli nie znasz odpowiedzi na niektóre pytania!
Za chwilę zobaczysz f ilm, który opowiada o sposobach wytwarzania energii elektrycznej.

3. „Bezpieczny EKOprzedszkolak” – wykonanie książeczki.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, z tej okazji mamy dla Was
propozycje… stwórzcie sami książeczkę w której umieścicie (przykleicie, narysujecie lub
namalujecie):

ROZDZIAŁ I:w jaki sposób możecie dbać o środowisko.
ROZDZIAŁ II:obrazkowe zasady korzystania z urządzeń elektrycznych.

PUSTA KSIĄŻECZKA Z ETYKIETAMI DO POBRANIA:

 

Bezpieczny EKOprzedszkolak word

Bezpieczny EKOprzedszkolak pdf

6-latki
KP4.3b – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z obrazkami, rysowanie
brakującego obrazka

Życzymy miłej zabawy i dużo zdrówka  

DZIEŃ ZIEMI


22 kwiecień 2020


Smerfy p.Anna

Cele ogólne: wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat  Ziemi jako planety,
zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi,
uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności plastycznych
dzieci.

ZAGADKA
Co to za okrągła planeta,na której bez wody,
t lenu i słońca nie byłoby życia,
Święto swe dziś obchodzi,
cieszą się z tego starzy i młodzi. (Ziemia)

1. „Podwodny świat” – eksperyment.
Potrzebujecie: talerz, odrobinę mleka, pędzelek, rozwodnione farbki (zielona,
niebieska, czarna), płyn do mycia naczyń.

2. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Łąka”, rozmowa na temat  jego treści.

Zabawa ruchowa: zamieniamy nasz pokój w łąkę i wyruszamy na wycieczkę. Rodzic
czyta wiersz, a zadaniem dzieci będzie pokazywać ruchem to, co usłyszą. Postarajcie się
również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np.
zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość.
Przygotujcie się do wyprawy: zmieńcie kapcie na buty, zawiążcie sznurówki  , włóżcie
czapki.:) pozwalamy dzieciom na swobodną interpretację t reści wiersza.

„Łąka” – Małgorzata Strzałkowska
Jak tu pięknie dookoła!
Strumyk szemrze, kwitną zioła,
skaczą żabki, buczą bączki
– jak nie lubić takiej łączki?
Pośród kwiatków sobie łażą
Ala, Ola, Staś i Kazio.
Nagle patrzą – jakiś dołek,
a w tym dołku jest  tobołek.
Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam…
– Patrzcie! Stos papierków,
trzy butelki, pięć cukierków,
jedna guma…
– Już wyżuta…
– Dwie gazety i pół buta,
dwie torebki, cztery puszki…
– I zużyte trzy pieluszki!
– Ktoś na łące biwakował
i te śmieci tu wpakował.
– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…
– Zamiast  zabrać je do domu.
– Wiecie, jak tak dalej będzie,
jak będziemy śmiecić wszędzie,
to się Ziemia zdenerwuje,
tak że każdy pożałuje!
– Będzie miała dość brudasów,
bo jest  miła, lecz do czasu!
– Zagra wszystkim nam na nosie
i przepadnie gdzieś w kosmosie,
a my zostaniemy sami,
płynąc luzem pod gwiazdami…
– A więc póki krąży w kółko,
niech się brudas puknie w czółko!!!
Jak naśmiecisz, to posprzątaj.
A jak nie – to marsz do kąta.

Pytania do wiersza
• W jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?
• Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?
• Co znalazły na łące?
• Jak się wtedy poczuły?
• Jak ty byś się czuł/czuła się w takim zaśmieconym miejscu?
• Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?
• Czy przypominasz sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?
• Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie
posprzątać?
• Czy jest  to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?
• Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

3. „Spacer po lesie” – jeśli podobał wam się spacer po łące, to zapraszamy teraz na
spacer do lasu.

Jeśli zapragnęliście odwiedzić las naprawdę to poproście rodziców o spacer. Załóżcie
wygodne buty, ubrania i maseczki i wybierzcie się do lasu. PAMIĘTAJCIE W LESIE MOŻNA
ZDJĄĆ MASECZKI I POODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM  !

4. „Sprzątanie lasu” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem oddechu. Rozłóżmy na podłodze
kawałki gazet  i zaznaczmy miejsce, które będzie pełnić rolę kosza na śmieci, np. hula
hop, miska lub duży garnek. Zaproponujmy dziecku zabawę w sprzątanie lasu. Kawałki
gazet  to śmieci, które należy umieścić w koszu. Można to jednak zrobić tylko na
czworakach i używając oddechu. Dołączmy do zabawy i pobawmy się w „kto posprząta
więcej”, w czasie zabawy warto puścić piosenkę „Mam zasady na odpady” – Małej
Orkiestry Dni Naszych.

Dzieci 5-letnie
KP4.1a- oceń czy dane zachowanie jest  dobre, czy złe dla naszej planety.
KP4.1b- narysuj w pierwszej ramce przedmioty pochodzące z natury a w drugiej
stworzone przez człowieka, doskonalenie małej motoryki, ćwiczenie percepcji
wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Dzieci 6-letnie
Praca z KP4.2b – wycinanie ilustracji, naklejanie ich w odpowiednich miejscach.
Praca z KP4.3a – liczenie pojemników, rysowanie linii po śladzie, czytanie wyrazów,
łączenie wyrazów z właściwymi pojemnikami.

 

 

Ziemia to nasz dom


21 kwiecień 2020


Smerfy p.Anna

Cele ogólne: zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi środowisku ze strony
człowieka; wyjaśnienie konieczności dbania o środowisko.

1. „Ziemia to wyspa zielona” – ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych
roślin i zwierząt . Mamy wiele szczęścia zamieszkując tę wspaniałą „zieloną wyspę”.

„Ziemia wyspa zielona”
Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest  życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt ,
więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona…

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona…

2. „Wielka ucieczka” – posłuchajcie opowiadania Liliany Bardiejewskiej.

„Wielka” ucieczka Liliana Bardijewska
Kap – kap, kapała woda z niedokręconego kranu. Szuru – buru, szeleściła plast ikowa
torebka w koszu na śmieci.
Pyk – pyk, pomrukiwała zapalona lampa w pustej łazience. Mrug – mrug, mrugała
czerwona dioda wyłączonego telewizora. Jeżyk nastawił uszka – dom był pełen
tajemniczych dźwięków, których nie słyszał nikt  poza nim. Babcia drzemała w fotelu, a
Julcia i Maksio byli zbyt  pochłonięci zabawą, żeby cokolwiek słyszeć. Aż tu nagle…
– Ojej! – westchnęło coś bardzo, bardzo smutno.
To westchnienie usłyszały nawet  bliźniaki! Rozejrzały się po pokoju i zobaczyły na
parapecie przycupniętego pod paprotką zielonego skrzacika – Czemu jesteś taki
smutny? – zapytała Julcia.
– Bo woda ucieka… I prąd ucieka… A góra śmieci rośnie i rośnie… – westchnął skrzacik
jeszcze smutniej.
– Nie martw się. W kontakcie jest  pełno prądu, a w kranie mnóstwo wody – spróbował go
pocieszyć Jeżyk, ale zielony gość był niepocieszony.
Wiedział, że woda z kapiącego kranu rurami płynie do oczyszczalni, stamtąd – do rzeki, a
potem przez f ilt ry znów wraca do kranu.
– To prawda, aż dwa razy trzeba czyścić wodę, żeby nadawała się do picia – potwierdziła
Julcia.
– A do oczyszczenia wody potrzeba dużo, dużo energii – zamyślił się Maksio, patrząc
przez okno na dymiący komin elektrowni.
– Wody na świecie jest  coraz mniej, a kominów coraz więcej – poskarżył się skrzacik.
Bliźniaki spojrzały na siebie: nie ma czasu do stracenia – trzeba działać! Julcia pobiegła
zakręcić kapiący kran, a Maksio wyłączył diodę telewizora i świat ło w łazience. Prąd należy
szanować! Skrzacik jakby poweselał.
– Jutro starszaki idą do lasu na Sprzątanie Świata! – pochwaliła się Julcia. – Wyzbieramy
wszystkie plast ikowe torebki i butelki co do jednej, i wrzucimy je do czerwonego
kontenera!
– A szklane słoiki i butelki: do zielonego! – dodał Jeżyk.
– I zasadzimy kilka nowych dębów! – obiecał Maksio, pokazując garść żołędzi, które
zebrał jesienią.
Zielony skrzacik nareszcie się uśmiechnął.

Rozmowa kierowana pytania R.:
Co w domu kapało/szeleściło/pomrukiwało/mrugało?
Czyje westchnienie usłyszały bliźniaki?
Dlaczego skrzacik był smutny?
Gdzie płynie woda z kranu?
Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?

3. „ILE WODY NAM UCIEKA?” – zabawa badawcza.

Zagadka: To substancja, bez której nikt  z nas nie mógłby żyć. Jest  potrzebna nie tylko
ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko
niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania
jej część do nas wraca.
(WODA)

Zabieramy dziecko do łazienki, lub kuchni. Odkręcamy kran w ten sposób, by woda kapała
po kropelce do podstawionego naczynia. Dzieci muszą oszacować, ile wody może w ten
sposób wylać się z kranu do naczynia podczas kilku minut  (sami określamy czas, rodzic
mierzy zegarkiem) by wiedzieć, ile czasu minęło od odkręcenia kranu. Dziecko wyciąga
wnioski, że należy dokładnie zakręcać kran.

4. „Strażnicy Ziemi” – bajka ekologiczna

5. „Ekoprzyjaciel” – praca manualna z wykorzystaniem odpadów z domu. Stworzenie
Ekoludka wg pomysłu dzieci. Przygotujcie niepotrzebne opakowania po dowolnych
produktach, np. pudełka, kubeczki, tacki. Zachęć dziecko do zbudowania z nich stworków
– łączenia, oklejania papierem kolorowym, paskami pociętych gazet . Można wykorzystać
samodzielnie przygotowany klej z mąki (przepis poniżej). Po wyschnięciu pracy poproś
dziecko o jej pomalowanie farbami. Praca może być przestrzenna lub na kartce papieru.

Jeśli nie macie w domu kleju to tutaj jet przepis na klej z mąki:
Do garnka wlewamy pół szklanki zimnej wody, dodajemy jedną czubatą łyżkę mąki
ziemniaczanej, jedną czubatą łyżkę mąki pszennej i łyżeczkę soli. Całość mieszamy, aby
nie było grudek, a następnie dolewamy szklankę wrzątku, cały czas mieszając. Po
ostudzeniu klej jest  gotowy.

W czasie wykonywania pracy można jeszcze raz posłuchać piosenki „Ziemia wyspa
zielona”.

 

Dbamy o nasza planetę


20 kwiecień 2020


Smerfy p.Anna

Dzień dobry kochane Smerfy i drodzy Rodzice! 
W tym tygodniu porozmawiamy o tym jak dbać o naszą planetę. Jesteście gotowi?
Może uda Wam się zachęcić Rodzinę do segregowania śmieci, jeśli jeszcze tego nie

robicie lub do wzięcia udziału w konkursie „Świat zamknięty w butelce”. 
Do dzieła!

 Ekoprzyjaciele – poniedziałek

Cele ogólne: utrwalenie informacji z zakresu dbania o środowisko, poszerzenie wiedzy
przyrodniczej;
wprowadzenie litery „z”, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę
głosek w słowach.

1. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Nowa moda”, rozmowa na temat  jego treści.

„Nowa moda” Małgorzata Strzałkowska
W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,
że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.
– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.
Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest  najprościej.
Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –
każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?
Lecz jest  na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki,
pola pędzi Ala, za nią Ola,
mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.
Nowa moda jest  w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera
na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.

Po przeczytaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania:
1. Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?
2. Którzy członkowie rodziny wzięli udział w wycieczce?
3. Policzcie, o ilu środkach transportu rozmawiali?
4. Co oznacza słowo „ekologiczny”? Podpowiedzią może być piosenka „Ekodzieci” Małej
Orkiestry Dni Naszych.

2. „Moja wymarzona wycieczka” – praca plastyczna. Narysuj siebie i swoją rodzinkę jak
wybieracie się na wycieczkę. Zastanów się dokąd się wybierzecie.

Dzieci 5-letnie

Z jak ZEBRA –prezentacja litery Z, doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy
sylabowej i głoskowej słowa zebra, przeliczanie sylab i głosek w wyrazie ZEBRA.

 

Podziel wyraz zegar na sylaby: ze-bra.
Ile sylab zawiera wyraz zegar? (2)

Model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski).
Analiza głoskowa wyrazu: z-e-b-r-a.
Ile głosek zawiera wyraz zebra? (5)

Nauka pisania litery „Z”, „z”.
Dzieci ćwiczą pisanie literki Z ( swoim paluszkiem, na sucho) na kartce papieru, w
powietrzu, na podłodze, na dywanie, na stoliku, na plecach rodzica.

Karty pracy nr 4.2a– kolorowanie luz zaznaczanie pęt lą przedmiotów których nazwy
zaczynających się na głoskę „z”, pisanie po śladzie – ołówkiem.
Karty pracy nr 4.2b– łączenie sylab z właściwymi obrazkami, odszukiwanie litery Z wśród
innych.

Dzieci 6-letnie

Z jak ZEGAR –prezentacja litery Z, doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy
sylabowej i głoskowej słowa zegar, przeliczanie sylab i głosek w wyrazie ZEGAR.

Podziel wyraz zegar na sylaby: ze-gar.
Ile sylab zawiera wyraz zegar? (2)

Model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski).
Analiza głoskowa wyrazu: z-e-g-a-r.
Ile głosek zawiera wyraz zegar? (5)
Nauka pisania litery „Z”, „z”.
Dzieci ćwiczą pisanie literki Z ( swoim paluszkiem, na sucho) na kartce papieru, w
powietrzu, na podłodze, na dywanie, na stoliku, na plecach rodzica.

Karty pracy nr 4.1a– kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.
Karty pracy nr 4.1b– wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie
litery Z, z po śladzie – ołówkiem.

Życzymy dużo zdrówka,
Pani Ania i Pani Edyta


19 kwiecień 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Wioleta

Rozstrzygnięcie konkursu pod
tytułem „Bake O� – Ale
ciacho!”


17 kwiecień 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Edyta

Ze względu na małą ilość przesłanych prac na konkurs pod tytułem „Bake O� – Ale
ciacho!”. Nasze jury  podjęło decyzję  o przyznaniu wszystkim uczestnikom i ich wypiekom
pierwszego miejsca.

Wszystkie nadesłane prace zostają nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Oto galeria zdjęć i opis wyróżnionych wypieków.

„Zajączek wielkanocny” Hubert z grupy „Krasnoludki” z mamą i siostrą.  

         

Przepis na ciasto – Zajączek wielkanocny

„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.

            

       

Przepis na sernikową babkę

„Babka wielkanocna” – Artur z grupy „Gumisie”.

       

        

       

Przepis na babkę wielkanocną

„Zostań w domu” – Zosia z grupy „Smerfy” z mamą.

         

Przepis na ciasto Zostań w domu

„Babeczki nesquik z białym serem” – Nikodem z grupy „Smerfy”.

    

      

      

 

  

Przepis na „Babeczki nesquik z białym serem”

 

     Dziękujemy za zaangażowanie.
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom 
                GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

„Cztery pory roku w
gospodarstwie”
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Smerfy p.Edyta

17.04.2020  „Cztery pory roku w gospodarstwie”

CELE OGÓLNE: utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach
charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie
rytmów wyrazowo – obrazkowych.

„Od wiosny do wiosny” – zachęcamy dzieci do wysłuchania wiersza: Poproszę, żebyście
zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie opisanym w
wierszu. Podczas słuchania postarajcie się zapamiętać, jakie pory roku są w nim
przedstawiono.

 Od wiosny do wiosny

Hanna Zdzitowiecka

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Z lodu uwalnia się rzeka
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem…
To wiosna! Wiosna na świecie!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Dni coraz dłuższe, gorętsze
pod lipą ciche pszczół brzęki,
woń siana płynie powietrzem,
z pól żniwne słychać piosenki,
zakwit ły malwy przed chatą…
Lato na świecie! Już lato!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
W sadzie już jabłko dojrzewa
niebem sznur ptaków mknie długi.
Liście się złocą na drzewach
idą jesienne szarugi
wiatr nagle drzewa gnie w lesie…
Jesień na świecie! Już jesień!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Długie i ciemne są noce
śniegową włożył świerk czapę
śnieg w słońcu tęczą migoce
i sople lśnią pod okapem,
rzekę pod lodem mróz trzyma…
Zima na świecie! Już zima!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Ze snu się budzi leszczyna
i nową wiosnę zaczyna!

Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione wierszu?
Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”?
Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie
zimą?

 „Rok w domu i w przyrodzie” – zabawa w klasyfikowanie, układamy na podłodze cztery
szarfy (lub jakieś chusty, obręcze, można też zrobić z klocków koło), każdą z nich
podpisuje nazwą jednej pory roku. Następnie prezentujemy obrazki: bocian z młodymi w
gnieździe, bazie na wierzbie, przebiśniegi, wiosenny ogródek, t ruskawki, arbuz, maliny,
borówki, czereśnie, jabłka, śliwki, dynie, liście jesienne, sople, bałwan, choinka itp.
Dziecko określa, z którą porą roku kojarzą mu się te obrazki, i dlaczego. Układają obrazki
w wybranych szarfach. Gdy jeden obrazek pasuje do kilku pór roku, należy ułożyły szarfy w
taki sposób, żeby można było położyć obrazek w jednym miejscu.

Rok w domu i w ogrodzie – obrazki

„Krzyżówka” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu. Wyciągamy skoroszyt  z
literkami. Następnie prosimy, by dzieci dobrały się w pary ( jeśli to możliwe). Każda para
układa z kartoników z poznanymi literami wyrazy – mogą się krzyżować pionowo i
poziomo, wykorzystując kartonik z jedną literą. Na koniec dzieci odczytują ułożone
wyrazy, przeliczają je, porównują liczbę wyrazów między parami.

„Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Pokazujemy
dziecku zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosimy o wskazanie różnic i podobieństw.
Pytamy, których terenów w Polsce jest  więcej, i wskazuje na mapie tereny nizinne.
Prosimy również, aby dziecko odpowiedziało na pytanie: Z czym kojarzy mi się słowo
„wieś”.

 „Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat  mowy. Rozdajemy kartki, na których
dziecko rysuje duże koło i je wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tnie na niewielkie
kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. Następnie dziecko za
pomocą słomki przenosi papierowe ścinki na wycięte koło, gdy je przeliczy i poda ilość,
wtedy przelicza jeszcze raz, ale wydaje przy tym dźwięki jak kura: ko, ko, ko.

„Zwierzęta wiejskie” – proponujemy trochę zajęć plastycznych z wykorzystaniem rolki
po papierze toaletowym. Potrzebne będą : rolki po papierze toaletowym, farby,
pędzelki, kolorowe papiery, nożyczki, klej. Tworzymy wybrane zwierzątko wiejskie. Na
początek rolkę malujemy farbami (pozostawiamy do wyschnięcia) lub oklejamy
papierem w odpowiednim kolorze (w zależności jakie zwierzątko wybierzecie). Później
dorabiamy odpowiednie elementy z kolorowego papieru, można wykorzystać również
krepę, bibułę lub inne dostępne materiały. Poniżej kilka zdjęć gotowych prac. Czekamy
na zdjęcia zwierzątek na naszym mailu grupowym.

  

  

 

Na zakończenie przypomnijmy sobie trochę wiadomości o zwierzętach na wsi i
pracy rolnika. Zapraszam do obejrzenia krótkich f ilmików:

https://www.youtube.com/watch?
v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fi17rHnaThMqCdL7ZTLMrPTc8CMCEhSz
SlnL_QHcDAc5NbgLLj6DtNQw

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

https://www.youtube.com/watch?v=JGtV5J4C9PM

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&t=6s

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

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:
Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, spostrzegawczości,
koordynacji wzrokowo – ruchowej, przeliczanie.
Praca z KP3.38, doskonalenie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej,
dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, budowanie wypowiedzi.
Praca z KP3.39a – rozróżnianie grafemów, ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie
percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.

Dla 6 – latków:
Praca z KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku,
nalepianie nazwy pory roku.
Praca z KP3.48b – kącik grafomotoryczny, uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru,
kolorowanie sekwencji kwadratów.

„Maszyny rolnicze”


16 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

16.04.2020  „Maszyny rolnicze”

CELE OGÓLNE: rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności
matematycznych, segregowania, poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;

 „Co to jest farma?” – zadajemy dziecku pytania:

1. Co to jest farma?
2. Czym zajmuje się rolnik?
3. Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście?
4. Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje?
5. Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem?
6. Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?

„Rolnik sam w dolinie” – dzieci przypominają sobie zabawę, którą  poznały we wtorek.

„Maszyny rolnicze” − pokazujemy dziecku zdjęcia przedstawiające różne maszyny i
narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, t raktor, prasę, bronę,
motykę, grabie, łopatę, widły, kosę. Dziecko dzieli ich nazwy na sylaby, następnie na
głoski, oznacza pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. Wspólnie z rodzicem dobierają
podpisy do obrazków. Następnie pytamy:

1. Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy?
2. Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia?
3. Gdzie rolnik zwozi zboże?

Maszyny i narzędzia rolnicze.

„W poniedziałek rano kosił ojciec siano” – zabawa ruchowa.  Stoimy w kręgu. W środku
jedna osoba, które jest  „ojcem”, wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki.
Pozostałe osoby w takt  melodii naśladują jego ruchy. W następnych zwrotkach dzieci
kolejno zmieniają dni tygodnia i czynności.

„W poniedziałek rano kosił ojciec siano”
sł. i muz. t radycyjne

1. W poniedziałek rano,
kosił ojciec siano,
Kosił ojciec, kosił ja,
kosiliśmy obydwa.

2. A we wtorek rano
Grabił ojciec siano,
Grabił ojciec, grabił ja,
Grabiliśmy obydwa.

3. A we środę rano
Suszył ojciec siano,
Suszył ojciec, suszył ja,
Suszyliśmy obydwa.

4. A we czwartek rano
Zwoził ojciec siano,
Zwoził ojciec, zwoził ja,
Zwoziliśmy obydwa.

5. A zaś w piątek rano
Sprzedał ojciec siano,
Sprzedał ojciec, sprzedał ja,
Sprzedaliśmy obydwa.

6. A w sobotę rano
Stracił ojciec siano,
Stracił ojciec, stracił ja
Straciliśmy obydwa.

7. A w niedzielę z rana
Już nie było siana,
Płakał ojciec, płakał ja,
Płakaliśmy obydwa.

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs
https://www.youtube.com/watch?v=odS_WR3pGMI

„Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna, rysowanie maszyny przyszłości, która
ułatwi rolnikom prace na polu.

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:
Praca z KP3.39b – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych i
logicznego myślenia.

 Dla 6 – latków:
Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie
kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.
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CELE OGÓLNE: utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych;
kształtowanie umiejętności arytmetycznych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy, trochę się poruszamy.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

1. „Noszenie wody”. Ustawiamy się w rzędzie. Wydajemy polecenie w prawo zwrot i
rozdajemy laski gimnastyczne lub kije od szczotki, pomagamy dziecku włożyć je między
łopatki. Dziecko naśladuje pracę rolnika noszącego wodę. Prostuje się, patrzy przed siebie,
wspina się na palce i stoi na całych stopach. Idzie raz na piętach, raz na palcach. (potrzebne
nam będą laski gimnastyczne lub kij od szczotki, mopa).

2. „Koszenie trawy”. Dobieramy się w pary, jedna osoba przyjmuje pozycję na czworakach,
druga obwiązuje je w pasie skakanką i prowadzi do wyznaczonego miejsca. (do zabawy
wykorzystujemy skakankę).

3. „Pług”. Jeśli to możliwe dzielimy się na dwa zespoły. Ustawiamy się na linii jeden za
drugim w dwóch rzędach. Połowa dzieci z każdego zespołu staje w rozkroku, a druga połowa
czołga się pod ich nogami. Następnie następuje zamiana ról. Wygrywa drużyna, która
pierwsza ukończy zadanie.

4. „Taczki”. Ustawiamy się w parach, stajemy na linii w jednym końcu sali. Jedna osoba
klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane, rozstawione nogi. Druga
osoba łapie za kolana i unosi nogi. W pozycji „taczki” musimy przejść na drugi koniec sali.
W drodze powrotnej następuje zmiana ról.

5. „Maszyny rolnicze”. Stoimy w dowolnym miejscu w sali. Na sygnał np.: traktor,
kombajn, wóz z konikiem naśladujemy maszyny rolnicze głosem i ruchem.

6. „Rolnik sam w dolinie”. Zabawa z wykorzystaniem wczorajszej piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4

„Tajemnicze pudełko” – rozmawiamy na temat produktów pochodzenia zwierzęcego.
Przygotowujemy pudełko z niewielkim otworem przez który można włożyć rękę. Dzieci
wyciągają z niego różne produkty pochodzenia zwierzęcego. Podają ich nazwy, a następnie
wskazują na obrazku zwierzę, od którego dany produkt pochodzi, np. jajka, mleko w kartonie,
miód w słoiku, kłębek wełny, pióro.

Możemy poprowadzić tę zabawę w języku angielskim:

jajko – egg, 
mleko – milk, 
miód – honey, 
wełna – wool.

Ilustracje do zabawy Tajemnicze pudełko.

„Co można z nich zrobić?” dziecko podaje propozycje, do czego można wykorzystać
produkty wyciągnięte z pudełka np.:

jajka: kanapki, sałatka, jajka w majonezie,
ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; 
miód: kanapki, ciasto; 
wełna: sweter, czapka, rękawiczki; 
pióro: poduszka, pierzyna.

Zapisujemy słowa podane przez dziecko. Następnie prosimy o ułożenie wybranego wyrazu z
liter Alfabetu i podskoczenie tyle razy na jednej nodze, ile ten wyraz ma liter. Możemy
sprawdzić, czy dziecko rozumie znaczenie ułożonych wyrazów np. prosząc by wskazało
produkt, który ma napis np.: mleko, miód, itp.

„Słoneczniki” – zabawa plastyczna. Dziecko wycina płatki z żółtego papieru i nakleja je na
białe plastikowe talerzyki jednorazowe. W środku przykleja ziarna słonecznika. Całość
przykleja do kartki technicznej. Wycina łodygę i liście i dokleja te elementy do słonecznika.
(do pracy plastycznej potrzebne nam będzie: biały plastikowy talerzyk jednorazowy, żółty i
zielony papier, blok techniczny, nożyczki, klej, ziarna słonecznika).

„Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowo – matematyczna. Rozsypujemy ziarna słonecznika na
podłodze i rozdajemy dziecku plastikowy kubeczek. Dziecko biega z kubeczkami po dywanie
w rytm dowolnej muzyki. Podnosimy karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem dziecka
jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na planszy. Po ich zebraniu
dziecko siada na dywanie i wysypują ziarna ze swojego kubka. Przelicza liczbę wrzuconych
ziaren. W razie pomyłki dodaje lub odejmuje ziarna. Rozsypuje je ponownie i zabawa jest
kontynuowana.

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków: 
Praca z KP3.40 – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

Dla 6 – latków: 
Praca z KP3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w
zakresie 10. 
Praca z KP3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich wyrazów. 
Praca z KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie.

Na zakończenie przypomnijmy sobie trochę wiadomości o zwierzętach na wsi.
Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku.

https://www.youtube.com/watch?
v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fi17rHnaThMqCdL7ZTLMrPTc8CM
CEhSzSlnL_QHcDAc5NbgLLj6DtNQw
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