
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj trzydziesty trzeci dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
 

30.04.2020 Temat dnia: Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!

Naszym celem jest uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin; zachęcanie
dzieci do aktywności badawczej.

*Zapraszamy do zabawy – Wybierzcie zabawy w które chcielibyście pobawić się z rodzicami.
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2711849652371733 

* Pośpiewajcie i pokazujcie z Panią „Cztery słonie”
https://www.youtube.com/watch?v=yPr9mOfJAXA&t=33s 

Były raz sobie cztery słonie, 
Małe, wesołe, zielone słonie,
Każdy z kokardką na ogonie,
Hej, cztery słonie !
I poszły sobie w daleki świat,
W daleką drogę, wesoły świat,
Hej, świeci słońce, wieje wiatr,
A one idą w świat.
Cztery słonie, zielone słonie,
każdy kokardkę ma na ogonie,
Ten pyzaty, ten smarkaty,
Kochają się jak wariaty! 

* Spójrzcie na mapę Polski i paluszkiem pokażcie gdzie są góry i Morze Bałtyckie. Przypomnijcie
sobie kolor oznaczenia rzeki na mapie. Poproś rodzica  aby pokazał jak płynie Wisła od jej źródła 
do ujścia od południa ku północy.

*Dlaczego ludzie osiedlali się nad rzekami? Rola rzeki w życiu człowieka.

       Nad rzekami, po wylewach, była bardzo dobra, urodzajna         
ziemia, gdzie ludzie uprawiali rośliny.

https://www.youtube.com/watch?v=yPr9mOfJAXA&t=33s
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2711849652371733
mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com


    Bliskość rzeki była ułatwieniem przy hodowli
     zwierząt.

    Nad rzeką żyły różne gatunki dzikich zwierząt, na
    które w dawnych czasach polowano.

   Ludzie osiedlali się nad rzeką aby mieć szybki       
   dostęp do wody potrzebnej do picia, gotowania,     
   prania, sprzątania.

    Ludzie łowili ryby, by zdobywać pożywienie.



Rzeka służyła ludziom do przemieszczania się 
i do transportu towarów.

* Budujemy mosty - słuchanie wiersza i konstruowanie budowli
Po co ludzie budują mosty na rzece? Podajcie swoje pomysły.

-Masz już klocki?

-Mam!-Usiądź sobie tam,
a ja tu - na wprost...
zbudujemy most!
Na tym pierwszym będą tory,
bo most będzie kolejowy...
A ten drugi most
wspaniały!
Auta będą tu jechały
i tramwaje. I... co chcesz!
-A most trzeci?
-Będzie też!
po tym trzecim,białym moście
przyjdą do nas lalki w goście...
Śliczne lalki-malowanki,
kolorowe wycinanki!
O... już idą!
Patrz!...
Więc się teraz pobaw z nami,
a jak będzie czas,
to dom lalkom zbudujemy,
dom piękny - jak nasz!

* Odpowiedzcie na pytanie:
W co chciało się bawić dziecko?
Co będzie na pierwszym moście?
Co będzie jeździło po drugim moście?
Dla kogo będzie trzeci most?
Co dziecko zaplanowało jeszcze zbudować?

*Zbuduj z klocków most i baw się dobrze :)

*„Czy wodę z rzeki można pić?”
- Butelka z wodą z rzeki.
- Szklanka z wodą z kranu. Podaj hipotezy.
Porozmawiaj o tym wyciągnij wnioski.


