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Witam Was serdecznie - dziś wybieramy się na  ANTARKTYDĘ 
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Pingwiny

"Tam, gdzie pingwiny"

 „Antarktyda” – pogadanka – rodzic opowiada  
Antarktyda jest najdalej na południe wysuniętym kontynentem na Ziemi ( pokaz na mapie lub globusie).  Jej temperatury zimą na wybrzeżu wahają się między -15 a -35 stopni Celcjusza, natomiast latem od 0 do -25 stopni Celcjusza. Dla porównania w Polsce najczęściej latem jest ok. 20-25 stopni Celcjusza na plusie, natomiast zimą średnia temperatura to około 0 stopni Celcjusza. Prawie całą powierzchnię Antarktydy pokrywa śnieg. Jest zbyt zimno na opady, dlatego głównie występuje tu lód. Gdy śnieg przekształca się w lód powstają góry lodowe, które następnie odrywają się i wpadają do morza. Nie ma tam państw i miast, gdyż warunki są zbyt trudne do życia. W stacjach polarnych przebywają wyłącznie naukowcy – okresowo. Mimo tego spotkamy tam wiele zwierząt, np. foki, morsy, wieloryby i oczywiście pingwiny. Czy rozpoznajesz te zwierzęta ? Opowiedz o nich. 

 „10 ciekawostek o Antarktydzie” – oglądanie fragmentu filmu – dzieci siedzą wygodnie na dywanie i oglądają fragment filmu (0:23-2:24) „10 ciekawostek o Antarktydzie”. Następnie rozmawiają  na temat treści filmu:

Czy na Antarktydzie często pada śnieg?
Czy niedźwiedzie polarne żyją na Antarktydzie? Dlaczego, nie?
Czy na Antarktydzie są państwa i miasta?
Czy mieszkają tam jacyś ludzie?
Jaka jest średnia temperatura na Antarktydzie?
Jaki rodzaj pingwina występuje wyłącznie na Antarktydzie?
Jak nazywają się jedyne rośliny, które występują na Antarktydzie?
Czym charakteryzuje się morze na zachodnim brzegu Antarktydy?
Jak wygląda flaga Antarktydy?

 „Pingwin” – zabawa ruchowa z piosenką – dzieci ustawiają się w pociąg za rodzicem i wykonują ruchy zgodnie ze słowami piosenki „Pingwin” (film prezentujący taniec dostępny tutaj):
O jak przyjemnie i jak wesoło (idziemy jeden za drugim)
W pingwina bawić się, się, się, (na każde słowo „się” skaczemy do przodu)
Raz nóżka w lewo, raz nóżka w prawo (wyciągamy lewą nogę do boku, wyciągamy prawą nogę do boku)
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy (skaczemy do przodu, skaczemy do tyłu i trzykrotnie skaczemy do przody)

 „Matematyczne pingwiny” – zabawa matematyczna ( należy perzygotować kontury- sylwetki z papieru, dzieci same mogą je ozdobić)  – rodzic rozkłada na dywanie emblematy pingwinów i rybek. Następnie mówi treść zadania, dziecko dokonuje operuje emblematami , odpowiada na pytania. Przykładowe zadania:

Pingwin zjadł 4 rybki, po czym czuł nadal się głodny, więc zjadł jeszcze 3. Ile w sumie rybek spożył pingwinek?
Pingwinek miał 9 rybek. 3 dał bratu, a 5 siostrze. Ile mu zostało?
Na brzegu morza stało 8 pingwinów. 3 z nich weszły do morza. Ile zostało?
W zależności od możliwości dzieci możemy operować na większych liczbach, a także mogą one samodzielnie wymyślać zadania:

Mały pingwinek złapał rano 4 rybki. Po popołudniu udało mi się złapać jeszcze 5, po czym dostał od taty kolejne 3. Ile w sumie rybek miał pingwinek?
Na popołudniową zabawę nad morzem wybrały się 3 małe pingwinki. Po chwili dołączyło do nich 7 innych, a po pewnym czasie – jeszcze 4. Ile pingwinków bawiło się razem?

„Spotkanie pingwinów” – zabawa ruchowa –  Rodzic  mówi wierszyk i pokazuje odpowiednie ruchy, a przedszkolaki je naśladują. Zabawę powtarzamy trzy razy – dzieci próbują się włączyć do mówienia wierszyka.

Dziś pingwiny się spotkały, (tupiemy nogami)
Skrzydełkami pomachały, (kładziemy dłonie na ramionach, machamy rękami)
Razem głośno zaklaskały, (klaszczemy trzy razy)
I oczkami zamrugały, (mrugamy oczami)
W prawo skok, w lewo skok, (skaczemy raz w prawo i raz w lewo)
I za ręce hop, hop, hop. (łapiemy się za ręce)
Kuper w tył, skrzydła cap, (wyginamy pupę do tyłu i uderzamy rękami w uda)
I za ostry dziubek złap. (chwytamy się za usta)
Nóżka w przód, druga też, (wysuwamy jedną, a następnie drugą nogę do przodu)
Kucnij i na brzuchu leż. (kucamy i kładziemy się na brzuchu)
Miłej zabawy , pozdrawiam Was gorąco .
P.Mirka 


Wykorzystane strony:
https://www.youtube.com/watch?v=Ukze61z_5D8&ab – film „10 ciekawostek o Antarktydzie” do zabawy „Antarktyda”
https://www.youtube.com/watch?v=wJ0RWgmBxcU – zabawa ruchowa z piosenką do zabawy „Pingwin”
https://www.youtube.com/watch?v=28SDKcJhs40 – film prezentujący taniec do piosenki „Pingwin”











