
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj trzydziesty siódmy dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

07.05.2020 Temat dnia: Po co nam prąd?

Naszym celem jest wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych; poznanie 
sposobów wykorzystania prądu. 

* Na początek poćwiczymy skłony :) Pośpiewajcie łatwiej będzie zapamiętać

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

*„Po co nam prąd?” – rozmowa na temat sposobów wykorzystania prądu na podstawie 
doświadczeń dzieci oraz pierwszej części opowiadania Grzegorza Kasdepke „Pstryk”. 

* Opowiadanie „Pstryk” czyta Pani Kamila

https://drive.google.com/open?id=1blS6HtTyvqafphzJVnTSup9iwGbHSJah

*„Przestrogi Dominika”– zasady korzystania z urządzeń elektrycznych na podstawie drugiej 
części opowiadania

* Spróbujcie odpowiedzieć na pytania do tekstu:

-– Co się stało w domu Dominika, kiedy włączył elektryczny czajnik?

– Co mogło być tego powodem?

– Jakie urządzenia domowe przestały działać? Dlaczego?

- Co zrobiła babcia? -Kto widział w swoim domu bezpieczniki elektryczne?

- Do czego one służą? (To jest zabezpieczenie instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych 
przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu).

- Jak one działają? (Odcinają prąd). 

- Co trzeba z nimi zrobić, żeby włączyć prąd?

- Czy znacie urządzenia domowe, które nie są zasilane prądem elektrycznym?

- Co jest źródłem zasilania tych urządzeń? (Baterie, siła rąk).

- Co by było, gdyby ktoś siedział w wannie pełnej wody, a suszarka do włosów wpadła mu do 
wody? (zostałby porażony prądem)

https://drive.google.com/open?id=1blS6HtTyvqafphzJVnTSup9iwGbHSJah
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
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- Kto wie, dlaczego tak by się stało? (Woda przewodzi prąd, który jest w kablu zanurzonym w 
wodzie, ciało człowieka też przewodzi prąd).

 -Czy bezpiecznie jest obsługiwać urządzenia elektryczne mokrymi rękami?

 -Czy w waszych domach kontakty zabezpieczone są przed dziećmi? W jaki sposób? 

-Jakie mogą być skutki nieostrożnego używania urządzeń elektrycznych? 

-Czego nie można robić, obsługując urządzenia elektryczne?

 -Kto wie, jak należy prawidłowo wkładać i wyjmować wtyczki z kontaktów?

*Źródła energii” – zapoznanie z różnymi źródłami energii na podstawie filmu ekologicznego. 
Budowanie postawy proekologicznej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

*„Ziemia, powietrze, ogień” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają swobodnie w rytm muzyki. Na 
hasło: Ziemia – kładą się na plecach na dywanie, nogi i ręce wyprostowane. Na hasło: Powietrze – 
klęczą, kołysząc się na boki z wysoko podniesionymi rękami. Na hasło: Ogień – stają nieruchomo   
z szeroko rozstawionymi rękami i nogami. 

 * Karta pracy: wykonaj polecenie poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ



