PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA WTOREK
23.06.2020
GDZIE WODA JEST SŁODKA , A GDZIE SŁONA ?

1.Przywitajcie się muzycznie –zabawa muzyczna ,,Rączki robią klap, klap,
klap’’
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8

2. Rodzicu proszę pokaż dziecku globus lub mapę świata.
Wspólnie z dzieckiem obejrzycie globus , wyjaśnij znaczenie poszczególnych
kolorów, które oznaczają lądy, a które wodę. Na tej podstawie dzieci zauważą,
że woda pokrywa większość Ziemi. Pokaż dziecku, gdzie występuje woda
słona- morza i oceany, a gdzie woda słodka, nadająca się do picia – rzeki i
jeziora.
Zadaj dziecku pytanie :
Czy wody do picia na świecie jest dużo, czy mało?( odpowiedź mało)

3.,,Gdzie woda jest słodka , a gdzie słona ?’’rozmowa na temat rodzajów wód
w zbiorkach wodnych na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania
,,Letnie opowieści –zabawy w wodzie ‘’
Znów jestem na Mazurach nad jeziorem u kuzynów – Roberta i Kasi. Może
pamiętajcie ,że bawię się tu z grupą chłopaków : Maksem , Leonem, Dawidem.
Obudziłam się , leżę i myślę , co będziemy dziś robić …
- Ada , ty śpiochu! Wstawaj!- krzyczy Maks , pukając w szybę tuż nad moim
łóżkiem.
-Już idę!- mówię ,uchylając okno. Przed moja przyczepą stoi cała nasza ekipa.
- Idziemy nad jezioro – mówi Leon, trzymając w ręku wiadro.
- Co będziemy robić ?- pytam
- Zobaczysz.
Schodzimy na pomost ,gdzie Robert ,Paweł i pan Rysiek szykują wędki.
Chłopaki podwijają wysoko spodnie i wchodzą do wody. Odgarniają piasek i
pokazują mi coś szarego. To glina , którą wyciągamy z wody i wrzucamy do
wiadra. Siadamy na pomoście i robimy z niej różne rzeczy – kubeczki ,serca ,
wałki , które ozdabiamy kolorowymi kamykami. Zanosimy nasze wyroby i
kładziemy wokół ogniska , by wysuszyły się i wypaliły.
- A teraz robimy kule z gliny i zobaczymy , kto rzuci najdalej! –woła Maks.
Robimy stosy kul i rzucamy.
-Najdalej rzucali Klaudiusz i Maks – oceniają panowie z wędkami.
- A teraz wskakujemy do wody – chłopaki zdejmują spodnie i bluzki
i w kąpielówkach wchodzą do wody.
- Nie chlapcie ! – wołam , przecierając oczy. Powoli wchodzę do wody,
a chłopaki ze wszystkich stron nacierają na mnie i obiema rękami rozchlapują
wodę. Wtedy potykam się o kamień , przewracam. Robert szybko podbiega ,
bierze mnie na ręce i grozi chłopakom.
- Ech ,ech ,ech – kaszlę , bo woda dostała się do gardła .
-Ta woda wcale nie jest słodka , ona nie ma smaku - mówię zdziwiona.

- Tak mówi się na wodę , która jest w jeziorach ,stawach ,rzekach. Tylko taką
wodę mogą pić zwierzęta – tłumaczy mi Paweł.
- A słona?
- Słona jest w oceanach i morzach – dodaje pan Rysiek.
- Tak , to prawda ,bo jak fala przewróciła mnie ,zachłysnęłam się wodą morską i
aż drapało mnie w gardle od soli , a oczy mama obmywała mi wodą z butelki.
- Ada czy ty musisz się ciągle przewracać i próbować , jaka jest woda?- śmieją
się chłopaki .Jeszcze długo bawimy się w wodzie. Pływamy przy brzegu w
rękawkach , na dmuchanych kółkach , deskach. Obserwujemy pływającą ławicę
maleńkich rybek i rodzinę łabędzi. Nosimy piasek i wodę do piaskownicy , która
jest tuż przy brzegu. Próbujemy puszczać kaczki na wodzie, ale nie wychodzi
nam to jeszcze.
Po obiedzie robimy małe łódeczki z połówki orzecha. Wkładamy do środka
trochę gliny i wbijamy w nią wykałaczkę z nabitym na nią liściem. Kładziemy
się na brzuchu na pomoście , spuszczamy łódki na wodę i dmuchamy ,aby
popłynęły daleko.
- Moja najdalej !- woła Maks.
- Nie dmuchajcie tak mocno , bo łódka chwieje się i zaraz się przewróci –
mówię zdenerwowana .
- Tak jak ty dziś rano, przewróci się i zachłyśnie słoną wodą – śmieją się
chłopaki.
Wieczorem dorośli siadają przy ognisku. Na grillu robią kolację : pieką mięsa ,
kiełbaski ,zapiekanki ,warzywa posypane przyprawami. Palce lizać!
- Ada , nie jedz tyle, bo nie będziemy miały siły biegać i przegrasz- mówi Leon,
wkładając do buzi kolejną kiełbasę.
- Jeden ,dwa, trzy …- liczy Maks , bo już bawimy się w chowanego. Teraz , gdy
jest ciemniej , łatwiej się chować.
- Dziesięć ! Szukam!
Siedzę cicho , schowana za najbliższym drzewem i szukam okazji ,żeby
wyskoczyć i się zaklepać. Myślę , co jutro będziemy robić….

Rodzicu zadaj dziecku pytania :
Dokąd pojechała Ada? Co tam robiła? Co się stało , gdy chłopaki ochlapali
Adę?
Na wodę która jest w jeziorze mówimy ,że jest słodka .Gdzie jest jeszcze słodka
woda? Gdzie jest słona woda? Dlaczego jest słona? Jaka woda jest w kałużach?
W co jeszcze bawiły się dzieci na Mazurach? W co wy się bawicie , gdy
jesteście nad wodą ?O czym należy pamiętać , gdy bawimy się w wodzie?

4.Wspólnie obejrzyjcie filmik pt. ,,Ile jest słodkiej wody na ziemi? ‘’
https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0

Pamiętajcie, że wody słodkiej na Ziemi jest mało ,więc trzeba ją oszczędzać .
5.Rodzicu możesz wspólnie z dzieckiem wykonać doświadczenie „Jak dużo
jest wody słodkiej nadającej się do picia?”
Przygotuj : plastikową litrową butelkę, naczynie z wodą, olej, menzurkę lub
pojemnik z miarką do odmierzania.
Rodzicu wlej do menzurki 10 ml oleju. Do litrowej butelki wlej 970 ml wody i
zaznacza jej poziom na ściance butelki mazakiem. Odpowiada to powierzchni
wód i oceanów: dolej do butelki 20 ml wody i zaznacza jej poziom- to z kolei
odpowiada ilości wody związanej w lodowcach świata. Następnie rodzicu
przelej 10 ml oleju z menzurki do butelki z wodą - odpowiada to ilości wody
słodkiej na Ziemi, nadającej się do picia dla ludzi i zwierząt.
6.Wakacyjne karty pracy –poproś rodzica o wydrukowanie kart
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNEKARTY-PRACY-zestaw-1.pdf
7. Zabawa matematyczna –rozpoznawanie stosunków przestrzennych :
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d55b8e79dd438221be2de9494
4259c92_/index.html

Drogi Przedszkolaku, dzisiaj jest bardzo ważny dzień

ŚWIĘTO TATY !

 Przedszkolaku przeczytaj razem z tatą ten wierszyk , przytul się do niego i
podziękuj, że jest :

Tatusiu w dniu Twego święta,
Twoja córka/ synek o Tobie pamięta
i nieważne kiedy, nieważne gdzie,
nigdy nie przestanie kochać Cię.
I jeszcze w tym krótkim wierszyku,
miliony uścisków ze sobą niesie.
Byś zawsze był szczęśliwy i zdrowy,
bo jesteś najlepszym na świecie Tatą odlotowym!

 Poproś mamę lub tatę o włączenie linka i zaśpiewaj mu piosenkę :
https://www.youtube.com/watch?v=mt0sB30wsh8
 Wydrukuj z pomocą taty kartę pracy lub narysuj samodzielnie
i wręcz rysunek tatusiowi
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/najlepszy-tatakolorowanka/
 Pomagaj tacie w ciągu dnia w obowiązkach domowych : razem
wynieście śmieci lub zróbcie inne zadania w domu.
Pamiętajcie o umyciu rąk po skończonej pracy.
Miłego rodzinnego dnia.

