
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

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

15.05.2020 Temat dnia: Jak poradzę sobie z hałasem?

Naszym celem jest kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, budowanie wiedzy dzieci na 
temat aparatu słuchowego.

*Misiaki poskaczemy do piosenki kliknij na obrazek.

*Moje  skarby”  –  zabawa  rozwijająca  koncentrację  uwagi.  Dziecko  siedzi  w  środku  kręgu
z  zamkniętymi  oczami.  Ma  wokół  siebie  różne  przedmioty  (zamknięte  pudełko  z  pinezkami,
pogniecioną  kartkę  papieru,  grzechotkę,  maskotkę).  Rodzic  próbuje  jak  najciszej  zabrać  jeden
przedmiot  z  kręgu.  Jeżeli  dziecko ze  środka usłyszy „złodzieja”,  wskazuje  kierunek,  z  którego
dochodził szmer. Jeżeli Rodzic zdobędzie przedmiot, następuje zmiana ról.

*„Łamaniec  językowy”  –powtarzanie  za  Rodzicem:  Kra  krę  mija,  Lis  ma  norę,  Stół
z powyłamywanymi nogami, Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, Ząb
– zupa zębowa, dąb – zupa dębowa.

„Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno - porządkowa. Dzieci trzymają przed sobą obręcze
(coś  na  kształt)tak,  jakby miały  kierownicę.  Poruszają  się  swobodnie  po pokoju.  Gdy skręcają
w prawo, obracają obręcz lekko w prawo, gdy skręcają w lewo – obracają obręcz w lewo. Rodzic
trzyma w ręku dwie szarfy(kartki, klocki…): zieloną i czerwoną. Gdy w górze jest szarfa zielona,
dzieci poruszają się, gdy Rodzic zmieni kolor szarfy na czerwony, „samochody” się zatrzymują.

„Jak poradzę sobie z hałasem?”  – rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy na
podstawie doświadczeń dzieci, zabawy dydaktycznej

„Co  to  za  dźwięk?” –  zabawa  dydaktyczna.  Dzieci  siedzą  z  zamkniętymi  oczami.  Rodzic
prezentuje różne odgłosy, zadaniem dzieci jest odgadnąć, co to za dźwięk: zatrzaskiwanie drzwi,
stawianie  kubka  na  stole,  szeleszczenie  pogiętą  kartką  papieru,  gwizdanie  na  gwizdku,  głośne
tupanie,  przewracanie  stron  w  książce,  przelewanie  wody  z  kubka  do  kubka,  przesypywanie
klocków lub może wykorzystać nagranie- kliknij

Rodzic  pyta:  Które  z  tych  odgłosów  były  dla  was  przyjemne?  Które  były  nieprzyjemne?  Jak
myślicie dlaczego? Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a inne nie? Od czego to zależy?
Rodzic mówi dzieciom o szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHYP5MUlEMY
mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


*Karta  pracy- odszukiwanie  przedmiotów wydających  ciche  dźwięki.  Rodzic  czyta  polecenie.
Dzieci wykonują zadanie.



*„Gdzie  jesteś?” –  Rodzic  zawiązuje  oczy  dziecku.  Dziecko  wołając,  np.  Tato,  gdzie  jesteś?
Rodzic odpowiada – Tutaj. Mogą powtarzać to wielokrotnie, aż się znajdą. Po znalezieniu następuje
zamiana ról. 

* „Ucho – dzięki niemu słyszę” – wykonanie modelu ucha z plasteliny.

Rodzic mówi: Narządem słuchu są uszy, to dzięki nim słyszymy. Dotknijcie delikatnie swoich uszu.
To czego dotykacie, to małżowina uszna, część ucha zewnętrznego, bo ucho to nie tylko to, czego
dotykacie, duża część aparatu słuchowego znajduje się w środku głowy – to ucho wewnętrzne.
Jeszcze  raz  dotknijcie  małżowiny  usznej,  to  ona  zbiera  wszystkie  dźwięki  z  otoczenia,  które
przedostają się do otworu w uchu – czyli wewnętrznego przewodu słuchowego. 

Dzieci lepią z plasteliny model ucha zewnętrznego 




