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JAK PORADZĘ SOBIE Z HAŁASEM ?

1. Drogi Przedszkolaku poproś o włączenie piosenki „ Baby shark”
https://www.google.com/search?client=opera&q=piosenka+dla+dziecibaby+sh
ark&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8, zaproś Rodzica do wspólnej zabawy
przy głośno grającej muzyce.

2. Przedszkolaku umyj starannie rączki w łazience i wsłuchaj się w szum wody,
porównaj dźwięk słuchanej wcześniej muzyki i szum wody, odpowiedz na
pytanie:
-Co było bardziej głośne muzyka czy szum wody ?

3. „ Ucho „- dzięki niemu słyszę, oglądanie modelu ucha

-Rodzicu wyjaśnij dziecku, że uszy są narządem słuchu, to dzięki nim słyszymy.
Dotykamy delikatnie swoich uszu. To czego dotykamy to małżowina uszna,
część zewnętrzna ucha. Duża część aparatu słuchowego znajduje się w środku
głowy. Jeszcze raz dotknijcie małżowiny usznej, to ona zbiera wszystkie dźwięki
z otoczenia, które przedostają się do otworu ucha.

4. Przedszkolaku spróbuj ulepić model ucha zewnętrznego z plasteliny

5. Zabawa ruchowa „Czy potrafimy być cicho”, dziecko jak najciszej porusza się
po mieszkaniu, cicho siada do stołu, wstaje, odsuwa krzesło, nie robiąc przy tym
hałasu. Rodzicu nagrodź dziecko pochwalą za wykonane zadanie.

6.”Jak poradzę sobie z hałasem i jak należy dbać o nasze uszy?”
-Przedszkolaku usiądź z zamkniętymi oczami i odgadnij co to za dźwięk?
-Rodzicu zaprezentuj różne odgłosy: np. zatrzaskiwanie drzwi, stawianie kubka
na stole, szeleszczenie pogiętą kartką papieru, głośne tupanie, przelewanie
wody z kubka do kubka, głośne pukanie
-Przedszkolaku powiedz, które dźwięki były przyjemne, a które nie ?
-Rodzicu wyjaśnij dziecku , jak hałas szkodzi zdrowiu .

7. Zabawa językowa –powtarzamy łamańce językowe, raz cicho a raz głośno:
-Kra krę mija.
-Lis ma norę.
-Stół z powyłamywanymi nogami.
-Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
-Ząb-zupa zębowa, dąb- zupa dębowa.

8. Uzupełnij kartę pracy:
-Policz, ile zwierząt znajduje się na obrazku, podaj ich nazwy.
- powiedz kto robi największy hałas: myszka, jeż, jaskółka czy dzięcioł ?
-Naklej na gałęziach drzew liście z kuleczek krepiny, bibuły lub tego co masz
dostępne w swoim domu.

9. Przedszkolaku, pamiętaj o myciu rączek po działaniach plastycznych, po
zabawie i przed posiłkami.

10. Rodzicu, włącz dziecku dowolną muzykę relaksacyjną, zaproponuj do
wyboru:
-zabawa dowolnie wybraną zabawką, klockami, układanie puzzli,
-kolorowanie poniższej ilustracji.
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