
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 29.04.2020 :)

1. Zapraszam na dobry początek do poznanej wczoraj zabawy przy muzyce :)

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n7v7XaazYGo

2. Jaki  to  dźwięk?  -  zabawa  słuchowa. Posłuchajcie  dźwięków  różnych  urządzeń

domowych. Wymieńcie nazwy tych, które możecie znaleźć u siebie w domu. Ich nazwy

podzielcie na głoski.

https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM

      

3. Kabel telefoniczny – zabawa ruchowa. Będzie na potrzebny sznurek (ok. 3m). Sznurek

będzie tu kablem telefonicznym. Rodzic układa kabel na dywanie, zawija go w różny sposób.

Zadaniem dziecka jest przejście po kablu stopa za stopą tak, aby nie stracić równowagi.

4. Teraz zapraszam do nauki na pamięć rymowanki o wynalazkach :) Rymowankę należy

powtórzyć kilka razy. Można równocześnie podczas mówienia rytmicznie klaskać w dłonie,

uderzać dłońmi o kolana, tupać stopami o podłogę.

Wynalazki znajdziesz wszędzie. 

Bez nich nikt się nie obędzie. 

Na suficie, w korytarzu 

w samochodzie i w garażu. 

W kuchni, w torbie i w plecaku 

Znajdziesz nawet na wieszaku. 

Wynalazki krążą wszędzie. 

W każdym domu i w urzędzie. 

W satelicie, na orbicie. 

Odkryć pełno w naszym życiu. 

Starczy w koło się rozejrzeć, 

By odszukać, odkryć więcej. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n7v7XaazYGo
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM


5. Zagadka: Co to jest? Rozwiąż rebus :)

Czy już wiesz? Tak, masz rację! To RAKIETA!

Czy wiesz do czego służy rakieta? Rakieta to wynalazek, dzięki któremu możemy odbyć

podróż po kosmosie! 

Inaczej na rakietę możemy powiedzieć, że jest to statek kosmiczny. Pierwszą rakietą, która

poleciała na księżyc była rakieta o nazwie Saturn V. Wyruszyła w podróż do kosmosu razem z

misją  Apollo 11!

To właśnie dzięki niej na księżycu po raz pierwszy pojawili się ludzie!

A wyglądała właśnie tak:



6. Moja własna rakieta kosmiczna – praca plastyczno-techniczna. Każdy teraz na chwilę 

zamieni się w wynalazcę i stworzy swoja własną rakietę kosmiczną! Będziemy potrzebowali:

• rurkę po papierze toaletowym 

• kartkę niebieską
• folię aluminiową 
• nożyczki
• pisak
• klej lub magic

Wykonanie:

1. Dopasowujemy do rolki folię aluminiową. Klejem w sztyfcie smarujemy rolkę (nie całą, 

a tylko jeden ,,pasek" na wysokość).

2. Owijamy rolkę folią aluminiową .

3. Z papieru odcinamy 3 trójkąty. Jeden większy na nos rakiety, a dwa mniejsze na 

skrzydła. Przyklejamy do rakiety za pomocą kleju magic. 

4.  Z kartki wycinamy także okno, a pisakiem domalowujemy ozdoby ;) 

GOTOWE! Można wyruszać w podróż kosmiczną ;)

7. Po powrocie na Ziemię, zapraszam do pracy z książką, część 3, s. 19a i 19b :)


