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Czwartek 27.01.2022
DZIEŃ DOBRY KOCHANI 
Najzimniej na Ziemi 
Dziś - Arktyka czy Antarktyda?

„Arktyka i Antarktyda” – pogadanka połączona z oglądaniem filmu – rodzic pyta dzieci, co zapamiętały na temat Arktyki, a następnie – Antarktydy. W razie potrzeby koryguje błędy. Następnie odtwarza fragment filmu „Arktyka i Antarktyda z Panem Nauczanka” (do 5:18). Rozmawia z dziećmi na temat treści filmu:

Jakie kierunki świata wyróżniamy?
Na jakie dwie części możemy podzielić Ziemię?
Co wyznacza ten podział?
Który biegun otacza Arktyka?
Ile trwają polarne dni i noce?
Czy w tym samym czasie na Antarktydzie i w Arktyce występuje dzień i noc polarna?
Jak nazywa się największa wyspa świata?
Czy w Arktyce żyją ludzie?
Co jest kontynentem: Arktyka czy Antarktyda?
Gdzie możemy spotkać ludzi na Antarktydzie?

Zagadki polarne "Zgadnij o kim mówię ".....
Rodzic opowiada , dziecko odgaduje 
Arktyka:

....grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem. Jego skóra jest czarna, a białe futro umożliwia kamuflaż. Małe uszy i krótki ogon chronią przed utratą ciepła. Prowadzi morski tryb życia, potrzebuje wyłącznie kawałka lodu i żywności, którą znajduje pływając w wodzie (niedźwiedź polarny )
.....przypomina psa. Można go spotkać nad morzem, w górach, jak i w dolinach. Ubarwienie letnie jest brązowo-szare, a zimą – śnieżnobiałe lub stalowoniebieskie (choć spotyka się też całym rokiem czarne). Jest zwierzęciem spokojnym, często podąża za niedźwiedziami polarnymi, licząc na pozostałości ich zdobyczy.  Bardzo wytrzymały na niskie temperatury i zdolny przemierzać spore odległości, nawet przy temperaturze -70 stopni( lis polarny )
.....jest to duży drapieżnik morski – może ważyć nawet 1700 kg i mierzyć 4 metry. Żywi się małżami, skorupiakami, rybami i fokami. Swoje dwa ogromne kły wykorzystuje do obrony oraz wbicia ich w krę, dzięki czemu „przyczepiają się” do lądu, by zażyć drzemkę.( mors arktyczny)

Antarktyda:

..... to ptak, który nie lata i jedyny ptak, który utrzymuje wyprostowane ciało. Jest ich 17 rodzajów. Ich skrzydła pełnią rolę płetw, a krótki ogon i nogi – steru. Dużo piór i tłuszczu chronią ich  przed utratą ciepła. ( pingwiny)

..... należy do ssaków, a nie ryb, czyli po urodzeniu pije mleko matki. Ma dużą płetwę na grzbiecie i dwie długie zaokrąglone płetwy piersiowe. Jest czarna, z dwoma białymi plamami: za okiem i płetwą grzbietową (orka)
..... to potoczna nazwa niektórych waleni. To także ssak, największe zwierzę zamieszkujące Ziemię. W odróżnieniu od ryb ma płetwę ogonową poziomą, a nie pionową (wieloryb)
.......to drapieżny ssak morski. Żywi się rybami, ślimakami i skorupiakami. Ma szare futro z krótkim włosiem oraz charakterystyczne, owalne łaty. Jest świetnie przystosowana do życia w zimnej wodzie – warstwa odkładanego przez nią na zimę tłuszczu może stanowić połowę masy jej ciała, tłuszcz doskonale chroni ją przed zimnem, stanowi też magazyn energii(foka)
Rodzic  dodaje, że tak naprawdę zwierzęta morskie czyli foki, orki i walenie możemy spotkać zarówno na Arktyce, jak i Antarktydzie.

„Termometr” – zabawa dydaktyczna – rodzic prezentuje termometr, z którego dziecko odczytuje temperaturę. Następnie wspólnie omawiają jego budowę: co oznacza poziom rtęci, kreski oraz liczby powyżej i poniżej zera. Potem  przedstawia rysunek termometru z zaznaczoną temperaturą na dzień dzisiejszy w Goleniowie . 
Odczytaj temperaturę :
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„Śnieżne zabawy” – zabawa ruchowa – dzieci  rbiorą kule z gazety , maszerują w prawą stronę, turlając prawą ręką kule po podłożu. Następnie maszerują w lewo i turlają kule lewą ręką. Potem chodzą na kolanach, podpierając się rękoma i turlają kule głową. Na końcu kładą kule na plecach i – przemieszczając się na kolanach – odnoszą w wyznaczone miejsce.

„Termometry” – wykonanie kart pracy – rodzic  omawia z dziećmi, jak należy wykonać zadanie (rysujemy termometry po śladzie, a następnie odczytujemy i zapisujemy w ramkach temperatury jakie wskazują). 
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„Taniec na lodzie” – zabawa ruchowa – dzieci biorą kule z wyznaczonego miejsca, rozkładają je z powrotem do postaci kartki i kładą na dywanie. Stają na nich jak na krze lodu i tańczą w rytmie piosenki „Piosenka o lodowej pustyni”. Na przerwę w muzyce, rodzic  prosi dzieci, by złożyły gazetę/kartkę na pół. Następnie ponownie odtwarza piosenkę, a dzieci tańczą. Zabawę powtarzamy do momentu, gdy kartka/gazeta będzie za mała, by na niej stanąć. Na koniec odkładamy kartki/gazety w wyznaczone miejsce.

Wykorzystane strony:
https://www.youtube.com/watch?v=Rqzu6EA-1MY&ab – film „Arktyka i Antarktyda z Panem Nauczanka” do zabawy „Arktyka i Antarktyda”
https://www.youtube.com/watch?v=SYPfBVlwuHU&ab – piosenka „Piosenka o lodowych pustyniach” do zabawy „Taniec na lodzie”

Pozdrawiam Was gorąco P.Mirka 


