PIĄTEK
TEMAT: ,,Oszczędzamy wodę”
1. ,,Bańki mydlane” – ćwiczenie oddechowe, praca plastyczna :
Potrzebne nam będą:
 Woda
 Kubek
 Słomka
 Parę kropli płynu do naczyń
 Barwnik
 Kartka biała A4
Wlewamy wodę, barwnik i parę kropli płynu do kubka. Dla lepszego efektu,
można zrobić więcej kolorów w kubkach i użyć większego arkusza papieru.
Kubek z wodą stawiamy na kartce. Następnie mocno dmuchamy, tak aby bańki
wychodziły poza kubeczek i osiadały na kartce. Tworząc obrazek można
powstałej plamie coś dorysować. Możemy przy pracy włączać dziecku muzykę
poważną.

2. Wysłuchanie wiersza Iwony Rup Czy woda jest potrzebna?
Czy woda jest potrzebna?
Wiedzą o tym przedszkolaki:
woda bardzo jest potrzebna,
w życiu ludzi, także zwierząt
oraz roślin jest niezbędna.
Z wody robimy herbatki,
kompoty lub samą pijemy.
I często używamy,
gdy obiady gotujemy.
Dzięki wodzie swe ubrania
w pralce szybko wypierzemy.
Umyjemy też naczynia,
kiedy obiadek pyszny zjemy.
Woda służy też do mycia,
do pływania na basenie.
W życiu naszym jest niezbędna!
Bardzo sobie więc ją cenię.
Pytania do wiersza:
 Komu potrzebna jest woda?
 Co robimy z wody?
 Popatrz na obrazki, jak możemy oszczędzać wodę?

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego:
WODA - MAMO TATO CO WY NA TO?
https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM

3. ,,Zagadki”:
Płynie w kranie i w strumyku,
w morzu też jest jej bez liku. (woda)
Mniejszy lub większy, porośnięty drzewami.
W nim sarnę czy dzika spotkasz czasami. (las)
Na ścianie w gniazdku ma swe mieszkanie.
Płynie w przewodach, światło nam daje. (prąd)

4. ,,Wspólne czytanie” – rozwijanie mowy dziecka:

Czytamy dziecku, wskazując palcem, w którym jesteśmy miejscu, tak aby
dziecko mogło odczytać obrazek graficzny.
Pytamy kolejno według obrazków graficznych (słońce, biedronka, dom…):
 Na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz?
 Policz sylaby w wyrazie.
 Czy w wyrazie występuje głoska: a, o, e, d?

5. Projekt ,,Piękna Nasza Polska Cała” – zadanie:
Jak wiecie już Państwo nasza grupa realizuje projekt ,,Piękna Nasza Polska
Cała”. Wraz z dziećmi realizujemy kolejne zadania.
Zapraszam Państwa wraz z dzieckiem, a nawet domownikami: babcią,
dziadkiem, ciocią, wujkiem do zrealizowania zadania.
Zadanie:
,,Założenia słownika gwary regionalnej” – polegać ono będzie na zapisaniu
pojedynczych słów w okolicznej gwarze wraz z jego tłumaczeniem. Każdy
wyraz można zilustrować, prosić dziecko o jego narysowanie.
Słownik można zapisać na kartce lub w wordzie i przesłać skan na
mobidziennik do mnie. Słownik nie musi być obszerny, wystarczy parę
wyrazów na kartce A4.

6. Wykonanie ćwiczenia w Karty pracy s. 6-7, 9

7. KARTA PRACY

