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28 STYCZNIA, 2022  Piątek 
Dzień dobry kochani. Dziś poznamy zwyczaje pingwinów. 
Ptaki, które nie latają

 „Przygody pingwinka Dżona”- słuchanie opowiadania – rodzic czyta opowiadanie, dziecko  naśladuje dźwięki w odpowiednich momentach.

Przygody pingwinka Dżona
Pewnego czerwcowego popołudnia dwie foki Sisi i Szuszu pływały w morzu. Nagle Sisi zobaczyła coś, co przypominało ogon orki. Szuszu – czy widzisz to, co ja? Tak – odpowiedziała foka – ale to chyba niemożliwe. To na pewno ogon orki – powiedziała twierdząco Sisi. Musimy jak najszybciej dopłynąć do brzegu. Było trudno, bo wiatr (szszszszsz) był silny i wiał (szszszszsz) w przeciwną stronę. Szuszu prędzej, bo zaraz cię dopadnie – wołała Sisi. Uciekaj! – wołały inne foki z brzegu.
Orka ich jednak nie zobaczyła i popłynęła w inną stronę. Wtedy wszystkie foki zeskakiwały ze skał do wody. Szur, szur, szur, jedna po drugiej. Zobaczyły to małe pingwiny. Zazdrościły fokom zabawy i także zaczęły bawić się w berka. Jeden po drugim skakały do wody. Słychać było chlapanie wody: (Chlap, chlap, chlap), złap mnie złap – wołały radośnie. Po zabawie wróciły na skały i wygrzewały się na słońcu. Sisi i Szuszu pływały dalej, ale były ostrożne. Jak nurkowała Sisi, to Szuszu ciągle rozglądała się, czy nie ma w pobliżu niebezpieczeństwa, a jak Szuszu zanurzała się pod wodą, to na straży była Sisi. Obie były prawdziwymi przyjaciółkami. Wszędzie pływały razem. Na skałach zawsze leżały obok siebie i wygrzewały na słońcu swoją skórę. Następnego dnia obudziły ich głośne krzyki małego pingwinka, który oddalił się zbyt daleko od swojej mamy. Szuszu musimy mu pomóc – powiedziała Sisi. Tak musimy – odrzekła Szuszu – tylko szybko, bo inaczej mały wpadnie do wody i nigdy nie odnajdzie swojej mamy. Wiesz – powiedziała Szuszu – ja wskoczę do wody, a ty pozostaniesz tu na górze. Jeśli mały osunie się ze skał, to go złapię. Dobrze – odpowiedziała Sisi i Szuszu wskoczyła do wody. Kiedy wynurzyła główkę, zobaczyła obok spłakanego malca, który spadł do wody tuż za nią. Nie bój się – rzekła Szuszu. – spróbuj mnie złapać i razem wrócimy do brzegu i poszukamy twojej mamy. Nie wiem, czy mi się uda? – odpowiedział pingwinek. – masz taką śliską skórę. Postaraj się – odrzekła Szuszu.    					Mały pingwinek bardzo się starał, ale za każdym razem wpadał do wody. Wtedy na pomoc ruszyła Sisi. Wskoczyła do wody i obie pomogły malcowi wydostać się na brzeg. (Pi, pi, pi) – płakał pingwinek – (pi, pi, pi) – chcę do mamy. Jak masz na imię? – zapytała Sisi. Jestem Dżon, pingwin Dżon. – powiedział malec – tak nazywa mnie mama. Słuchaj Dżonie, twoje imię brzmi poważnie, więc musisz być poważny i przestań płakać. Chodź, poszukamy twojej mamy. – zaproponowała Sisi.								Szli po skałach między ogromnymi skupiskami fok i pingwinów. Dżon, co chwilę z całej siły wołał swoją mamę, ale szum morza (szszszszsz), wiatr (szszszszsz) i odgłosy wylegujących na skałach fok zagłuszał jego głos. Dżon przystanął.				– Nic z tego, już nigdy nie zobaczę swojej mamy. – powiedział pingwinek. Nie poddawaj się – rzekła Sisi. Nie mam siły iść dalej – odparł Dżon. Spróbujmy jeszcze kawałek – prosiła Szuszu.										Nagle Dżon, który przed chwilą był bardzo zmęczony, wyciągnął króciutkie nóżki, tak jakby stanął na palcach, uniósł głowę i zawołał radośnie: -Mamusiu! Teraz i Szuszu i Sisi zaczęły płakać, ale ze szczęścia. A mały Dżon już był w objęciach swojej mamy. Obie foki były bardzo szczęśliwe, a Dżon obiecał, że już nigdy nie oddali się od swojej mamy.
Rozmowa na temat treści opowiadania:
Jakie zwierzęta pojawiły się w opowiadaniu?
Kogo bały się foki?
Co przydarzyło się pingwinkowi?
Kto chciał mu pomóc?
Dlaczego było to trudne?
Jak skończyła się ta historia?
O czym powinniśmy pamiętać na podstawie tego opowiadania?
 „Rozgrzewamy się na mrozie” – zabawa ruchowa – dzieci naśladują ruchy rodzica, imitujące rozgrzewanie ciała na mrozie, np. podskoki obunóż, pocieranie różnych części ciała, wykonywanie przysiadów i chuchanie na zmarznięte ręce, bieg w miejscu wkoło czy pajacyki. Zabawę prowadzimy ok. 2 minuty.

„Poznajemy pingwiny” – oglądanie fragmentów filmu połączone ze słuchaniem fragmentów artykułu – dzieci siadają wygodnie na dywanie, a rodzic odtwarza fragment filmu „Poznajemy pingwiny” (0:15-2:03 lub 3:00). Następnie rozmawia z dziećmi na jego temat:

Czy pingwiny lubią samotność?
Czym się żywią?
Gdzie składają jaja?
Jak nazywają się największe pingwiny na świecie?
Po czym je rozpoznajemy?
Jakie inne pingwiny wyróżniamy?

Rodzic czyta fragment artykułu „Wielkie pytania małych ludzi. Dlaczego pingwin nie lata?”.

Wielkie pytania małych ludzi. Dlaczego pingwin nie lata?
(…) Postanowiła to sprawdzić grupa sześciu naukowców kierowana przez kanadyjskiego ornitologa Kyle’a Elliotta z Uniwersytetu Manitoby. Uczeni ci zwrócili przy tym uwagę na zupełnie inny gatunek ptaka – nurzyka polarnego. Przypomina on wyglądem i trybem życia pingwiny. Ma bowiem biało-czarne upierzenie, świetnie nurkuje i jako napęd wykorzystuje swoje skrzydła. Tyle że – w przeciwieństwie do pingwinów – potrafi latać. Gdy jednak naukowcy zmierzyli, ile go ten wysiłek kosztuje, okazało się, że nurzyki podczas lotu zużywają więcej energii niż jakikolwiek inny ptak! Zbliżają się wręcz do granicy, powyżej której latanie staje się tak ciężką pracą, że aż niemożliwą do wykonania. Natomiast nurkowanie przychodzi nurzykom z dużą łatwością. Pod wodą nie zużywają wiele energii, pływają zgrabnie i z lekkością. Są w tym prawie najlepsze w świecie ptaków. Podkreślam: „prawie”, bo jedna grupa ptaków nurkuje lżej niż nurzyki. To pingwiny. By osiągnąć tak dużą wydajność, musiały jednak jeszcze zwiększyć gęstość kości, ciężar ciała i lepiej dopasować skrzydła. To zaś oznaczało, że również koszty latania przekroczyły granice ich wytrzymałości. Tak sprawnego nurkowania nie dało się już połączyć z umiejętnością latania (…).

Dlaczego pingwiny nie latają - warunki życia zmusiły pingwiny do nauki pływania. Ich budowa ciała zmieniła się ku temu tak, że nie dało się tego połączyć z lataniem.

„Pingwin” – zabawa ruchowa z piosenką – dzieci ustawiają się w pociąg 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)

 „Mój pingwin” – praca plastyczna – rodzic  prezentuje i omawia z dzieckiem, jak należy wykonać pracę plastyczną (wycinamy elementy pingwina, smarujemy rolki po papierze toaletowym klejem i naklejamy poszczególne elementy).

Wycinamy z białego papieru brzuch i * oczy.
Wycinamy z czarnego papieru skrzydła.
Wycinamy z pomarańczowego/żółtego papieru dziób, łapki i pióropusz.
Smarujemy rolkę po papierze toaletowym klejem i naklejamy wokół niej czarny papier.
Naklejamy brzuch, oczy, dziób, pióropusz, skrzydełka i łapki.
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Miłej zabawy, pozdrawiam Was gorąco , P.Mirka 

Załączniki:
Zdjęcia do zabawy „Dlaczego pingwiny nie latają?”

Wykorzystane strony:
https://www.youtube.com/watch?v=pzuNKN2Iv-A – film „Poznajemy pingwiny” do zabawy „Poznajemy pingwiny”
https://wyborcza.pl/7,145452,19305763,wielkie-pytania-malych-ludzi-dlaczego-pingwin-nie-lata.html – artykuł „Wielkie pytania małych ludzi. Dlaczego pingwin nie lata?” do zabawy „Poznajemy pingwiny”
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”
https://masandpas.com/loony-penguin-craft/ – pomysł na pracę plastyczną „Mój pingwin”



