
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK  30.04.2020 ;)

1. Dzień dobry! Dzisiejszy dzień rozpocznijmy od zabawy Praczki  - Marty Bogdanowicz:

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. (dzieci pokazuj  odpowiednie r ce) ą ę

Jak praczki pracują, pokażę ja wam: 

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień (gest prania) 

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. (dzieci pokazuj  odpowiednie r ce) ą ę

Jak praczki pracują, pokażę ja wam: 

Wieszają, wieszają, przez cały długi dzień (gest wieszania na sznurze) 

wieszają, wieszają, przez cały długi dzień 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. (dzieci pokazuj  odpowiednie r ce) ą ę

Jak praczki pracują, pokażę ja wam: 

Prasują, prasują, przez cały długi dzień (gest prasowania elazkiem) ż

Prasują, prasują, przez cały długi dzień 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. (dzieci pokazuj  odpowiednie r ce) ą ę

Jak praczki pracują, pokażę ja wam: 

Składają, składają, przez cały długi dzień (gest sk adaj ) ł ą

Składają, składają, przez cały długi dzień 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. (dzieci pokazuj  odpowiednie r ce) ą ę

Jak praczki pracują, pokażę ja wam: 

Tańcują, tańcują, przez cały wolny dzień (ko ysanie z r czkami na biodrach) ł ą

Tańcują, tańcują, przez cały długi dzień 

Do posłuchania tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0

2. Co  jest  mi  potrzebne?  –  burza  mózgów.  Rodzic  prosi  dzieci  o  podanie  nazw

wynalazków, które ułatwiają codzienne życie. Dzieci  podają nazwy, a następnie dzielą je

na  sylaby  i  głoski.  Następnie  dzieci  mówią,  jakie  inne  urządzenie  ułatwiłoby  im

funkcjonowanie w świecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0


3. Czy to prawda, czy nie? – zabawa ruchowo-słuchowa. Dziecko otrzymuje 2 kartoniki: 1

z napisem TAK (zielony) i 1 z napisem NIE (czerwony). Rodzic wypowiada zdania a

dziecko  ocenia  czy  zdanie  jest  prawdziwe  czy  fałszywe.  Jeśli  tak  podnosi  kartonik

zielony i wstaje, jeśli fałszywy – czerwony i kuca.

• Jaskiniowcy podróżowali samochodami. 

• Przed wynalezieniem samolotu, przez ocean przeprawiano się statkami. 

• Komputer jest potrzebny niektórym osobom do pracy. 

• Komputer może służyć do zabawy. 

• Fale dźwiękowe mogą płynąć kablem telefonicznym. 

• Radio wynaleziono wcześniej niż telewizor. 

• Ziemia krąży wokół Słońca. 

• Słońce krąży wokół Ziemi. 

4. Dzisiaj ponownie zajmiemy się przedsiębiorczością razem z Małym Misiem :)

Pieniądze to również wynalazek. Pierwszy raz pojawiły się w starożytnej Grecji. To

dzięki pieniądzom - których wartość przez bardzo długi czas wyrażano w srebrze lub

złocie - można było sprzedać swoje oliwki jednej osobie, by następnego dnia za

otrzymane monety kupić parę butów. 

Zadanie 1: Zabawa w sklep.

Rodzice wraz z dziećmi budują sklep z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy można użyć

papierowych pieniędzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina dziecku o używaniu

słów grzecznościowych: proszę, dziękuję. 



Zadanie 2: Zabawa skoczna „Skok do skarbonki”.

Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop do

skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunóż (monety wpadają do skarbonki). 

Zadanie 3: Zaprojektuj banknot.

Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety. Uwaga! Prezentacji dokonuje w

rękawiczkach!

Dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie zbliżonym do banknotu. Ma za zadanie

zaprojektować swój własny. Rodzic przypomina, że banknoty mają dwie strony. Z jednej

strony znajduje się wizerunek osoby, a z drugiej – przedmioty, budowle związane z jej

życiem, czasami, w których żyła. Prosi również, aby na każdym banknocie znalazło się

jego oznaczenie cyfrowe, czyli wartość. Może to będzie banknot babci, a może pani z

przedszkola? Każdy pomysł będzie dobry!

Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy Bank

Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a

monet – Mennicy Polskiej. Powstają w niej również monety okolicznościowe oraz

kolekcjonerskie. Można zaprezentować dziecku filmik edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?

v=FntiUiLncLw&fbclid=IwAR1D19xnyZz0HOqED51-tpxcehnUYwXsvn-

TJlAMwxT75YUu4BPsME3g2xo

Na zakończenie propozycja pracy z książką część 3, 20a i 20b :)

Miłego weekendu majowego!!!

Nie zapomnijcie, aby w swoich domach wywiesić flagę Polski :)
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