

Witam Was serdecznie. 
W tym tygodniu porozmawiamy o najzimniejszych miejscach na ziemi.
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Gdzie jest najchłodniej?

Na początek zabawa z rymowanką   „Pokaż proszę”
Rodzic mówi rymowankę, a dziecko pokazuje 

Pokaż proszę, gdzie masz oczy,
gdzie masz uszy,
a gdzie nos,
pokaż rękę,
pokaż nogę,
gdzie na głowie rośnie włos?
podnieś rękę
tupnij nogą
kiwnij głową „tak” lub „nie”
klaśnij w ręce
skocz do góry
i uśmiechnij się!

 „Gdzie jest najzimniej?” – zabawa dydaktyczna – rodzic  pyta dziecko  jaką mamy teraz porę roku i jaka jest pogoda, a następnie, gdzie na Ziemi jest najzimniej. Po wysłuchaniu wypowiedzi dziecka rodzic rozpoczyna rozmowę  ( z wykorzystaniem globusa i mapy świata, atlas )
Jakim kolorem oznaczone są lądy? (zielonym, żółtym, pomarańczowym)
Jakim kolorem oznaczone są wody? (niebieskim)
Jak nazywa się miejsce na mapie, w którym opisane są wszystkie jej oznaczenia? (legenda)
Czy potrafisz  wskazać rejony świata, w których jest najzimniej?
Jakim kolorem są oznaczone? (białym)
Jak nazywają się te regiony? (Arktyka, Antarktyda)
Gdzie leżą? (na biegunach: północnym, czyli najbardziej wysuniętym na północ – Arktyka i południowym, czyli najbardziej wysuniętym na południe – Antarktyda – rodzic wskazuje to również na globusie, powtórka )

„Lecimy samolotem” – zabawa ruchowa – rodzic  zaprasza dziecko w podróż samolotem. Dziecko naśladuje ruchy

udajemy się na lotnisko (maszerujemy, udając ciągnięcie walizki lub niesienie bagażu)
samolot startuje (kucamy i powoli podnosimy się)
samolot leci (poruszamy się po sali z rozpostartymi rękami po bokach)
samolot wiruje (obracamy się dookoła siebie z rozpostartymi rękami)
jemy posiłek w samolocie (naśladujemy jedzenie)
drzemiemy (kładziemy się na dywanie, naśladując spanie)
samolot ląduje (powoli kucamy)
wychodzimy z samolotu (wstajemy i maszerujemy)

„Między kontynentami” – zabawa ruchowa – rodzic  rozkłada na dywanie kartki/gazety – „kry”. Dziecko  porusza się między nimi w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na przerwę w grze pokonuje kry we wspomniany przez rodzica sposób, np. przeskakując obunóż/przedskakując z nogi na nogę/na lewej nodze/na prawej nodze/slalomem między nimi/na czworaka dookoła nich. Zabawę powtarzamy 4-5 razy.

 „Bieguny” burza mózgów  – rozmowa . Rodzic kładzie na dywanie brystol na którym zapisuje hasło: „bieguny”,  następnie prosi  o wypowiedzi, co się  kojarzy z tą nazwą, co się kojarzy z Antarktydą i Arktyką. Wszystkie odpowiedzi zapisuje wokół hasła i na koniec odczytuje. Potem informuje/podsumowuje, że biegun to miejsce z jakiegoś względu najdalsze lub posiadające ekstremalne cechy. Obszar ziemi otaczający biegun północny to Arktyka, a kontynet położony najdalej na południe to Antarktyda (ponownie pokazuje je na globusie). Swobodna wypowiedź dziecka.
Zabawa słowna " - podziel na sylaby, jaką głoskę słyszysz na początku, na końcu  : biegun, Ziemia, Arktyka, Antarktyda, 
 „Lot na Antarktydę” – wykonanie karty pracy. Zadanie - rysujemy strzałki tak, by samolot doleciał na biegun południowy czyli Antarktydę. 
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Zapraszam Was na bajkę edukacyjną o Biegunie Północnym ( You Tube)
#123edukacja #bajkiedukacyjne
Bajka edukacyjna dla przedszkolaka - Biegun Północny
Pozdrawiam Was gorąco
P. Mirka










