
3, 4, 5, 6, latki

20.04.2020 – 24.04.2020

Co to znaczy być odkrywcą?

Cele:

- usprawnianie motoryki małej

- wyrażanie swojego rozumienia świata,  zjawisk i  rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu

  za pomocą języka mówionego, 

- wyrażanie ekspresji twórczej,

- eksperymentowanie,  szacowanie,  przewidywanie,  dokonywanie pomiaru długości przedmiotów

z wykorzystaniem np. dłoni, stopy.

1. Prosimy o przeprowadzenie z dziećmi rozmowy na temat: „Kto można nazwać odkrywcą? ”

oraz „Co to jest wynalazek?” - można obejrzeć bajeczkę „ Byli sobie wynalazcy”

2. Zabawy badawcze:

-  „Co  rozpuszcza  się  w  wodzie?”  -  potrzebna  będzie:   sól,  olej,  cukier,  kasza,  lód  i  groch

oraz  naczynie z wodą i łyżeczkę. Następnie dokonać połączenia po kolei składników z wodą i

sprawdzać co się rozpuści a co nie.

-  „Co tonie a co pływa?” -  potrzebne będą różne przedmioty np.:  kamień, plastelina,  papierek,

gąbka itp. miska z wodą. Wrzucać po kolei  różne przedmioty i obserwować co tonie a co się unosi

na wodzie.

- „Co powstanie z plamy?” – zabawy plastyczne. Potrzebujemy farbę, kartkę papieru oraz słomkę.

Dziecko nanosi pędzelkiem plamy farb na kartkę w różnych odległościach (wystarczą trzy kolory

można więcej). Powstałe plamy dzieci rozdmuchują za pomocą słomek. Farby łączą się ze sobą

tworząc ciekawe obrazy. Po wyschnięciu dziecko nadaje tytuł swojej pracy.

- Przelać albo przesypać – zabawa badacza. Segregowanie produktów na sypkie i płynne.

Potrzebujemy różnych sypkich przedmiotów: ryż, piasek, sól, kasza, cukier itp. oraz płynne: woda,

sok,  mydło  w  płynie,  mleko  itp.  Następnie  dziecko  określa,  czy  te  rzeczy  się  przelewa  czy

przesypuje.  Dzieci  sprawdzają  swoje  przypuszczenia.  W  tym  celu  mogą  przelać  sok,  mleko,

a przesypać piasek, dowolne ziarna. 
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- zabawy z magnesem co przyciąga magnes?

- zabawy w mieszanie kolorów „Co powstanie po wymieszaniu np. żółtego i niebieskiego?”

- „Mali odkrywcy” - obserwacje przyrodnicze za pomocą lup.

3. Eksperymenty językowe

- Rymowanki - Rodzic podaje przykłady rymów: koleżanka  - szklanka, barek – kanarek, kot – płot.

Następnie  podaje dziecku wyraz,np.  :  kot….,  kura…… bączek…..  itp.,  do którego dziecko ma

znaleźć rym. Można odwrócić role dziecko wymyśla rodzic odpowiada rymem.

- Dziecko samo wymyśla nowe nazwy do przedmiotów codziennego użytku (mogą być całkowicie

abstrakcyjne)

4. Eksperymenty matematyczne:

- zabawy z mierzeniem np., pokoju, kuchni, ogródka, linii narysowanej itp., za pomocą dłoni, łokcia

i stóp

- „Co jest cięższe?” – zabawy z wagą kuchenną lub łazienkową – ważyć różne przedmioty, zabawki

sprawdzając co jest lżejsze a co cięższe.

Karty pracy:

Udostępniono z:

https://www.google.com/search?q=

%C4%87wiczenia+grafomotoryczne+szlaczki+do+druku&tbm=isch&hl=pl&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&hl=pl&ved=2ahUKE

wjkh8bHlfXoAhXhh4sKHY8AD3gQrNwCKAF6BQgBEKYB&biw=1226&bih=568#imgrc=V10timzzE9YE8M&imgdii=wGpEwR

vUZzf5SM 
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3 latki – połącz motylka z kwiatuszkiem
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4,5 latki – rysuj po śladzie
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6 latki – spróbuj przeczytać sylaby i pokoloruj obrazek według podanego kodu
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