
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 16.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początku powtórzmy sobie piosenkę poznaną wczoraj!

Po łące biega lato

2. Co to za zajwisko? - rozwiązanie zagadki. 

Co się dzieje tam u góry? 

Wielką wojnę toczą chmury? 

Wciąż na siebie nacierają 

I strzelają, i błyskają? 

Co się tam na górze dzieje? 

Że się nam na głowy leje? 

Od błyskawic niebo trzeszczy, 

A nam w butach chlupie deszczyk. 

Ciemne niebo dudni, świeci… 

Co się dzieje tam na górze? 

Wiedzą to na pewno dzieci: 

Oglądamy groźną… (burzę). 

Po przeczytaniu zagadki Rodzic prosi dzieci, aby nazwały dźwięki, które w niej opisano.

Następnie prowadzi rozmowę: Jak należy się zachować w czasie burzy? Dzieci formułują swoje

przypuszczenia lub dzielą się swoją wiedzą. Następnie Rodzic podsumowuje zdobyte

informacje. 

Podczas burzy: 

– należy unikać wysokich obiektów; 

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami; 

– należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu; 

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy.

3. Co słyszysz?  – ćwiczenia słuchowe. Włącznie nagranie z odgłosami: ulewy, grzmotu,

małego  deszczyku,  wichury  (dostępne  pod  ponizszym  linkiem).  Dzieci  starają  się

rozpoznać, co słyszą, i podać nazwy tych zjawisk.

Odgłosy burzy

4. Skąd się bierze burza? – eksperyment. Wykonajcie wspólnie doswiadczenie, z 

którego dowiecie się jak powstaje burza :) będą  nam potrzebne: słoik, blaszane denko 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E
https://www.youtube.com/watch?v=WzWvY44e5sc


(pokrywka od słoika), balonik, kawałek wełnianej tkaniny. Wykonanie: 

1. Na sucheym słoiku umieszczamy blaszane denko, 

2. Nadmuchujemy balonik, 

3. Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na denku, 

4. Zbliżamy palec do brzegu blachy. 

Co zauważyliście? 

W wyniku pocierania balonika wytworzyły się ładunki elektryczne – prąd, i przeskoczyła

iskra, którą można porównać do małej błyskawicy. 

Tutaj link do wykonania doświadczenia :)

Eksperyment BURZA

4. F jak farba – prezentacja litery w wyrazie.

https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4


Postarajcie się w domu odnaleźć jak najwięcej przedmiotów rozpoczynających się głoską

f. Podzielcie ich nazwy na głoski i przeliczcie ile jest głosek w każdej nazwie :)

5. Przygotujcie farby i duży arkusz papieru :) Zapraszam Was do malowania palcami litery 

f na dużym formacie. Zwróćcie uwagę na prawidłowy sposób kreślenia litery.

6. Praca z książką część 4, str 5a i 5b :)


