Dzień dobry

Witamy po weekendzie

PONIEDZIAŁEK 18. 05. 2020 r.
Drogie Zajączki, Szanowni Rodzice!
W tym tygodniu będziemy eksperymentować.
Prosimy zatem aby zachować ostrożność
Fotografujcie wasze eksperymenty, a my umieścimy je w galerii
na stronie internetowej naszego przedszkola
1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”.
„Marsz w różnych kierunkach” (rodzic może zagrać na garnku - uderzamy łyżką o dno
garnka) na mocniejsze uderzenie, dziecko staje na jednej nodze, ręce w bok.
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia. Wspięcie na palce, ręce wzniesione
są w górę. Sięganie rękoma jak najwyżej, następnie przysiad ręce położyć na podłodze,
głowa nisko - odpoczynek.
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu tułowia.
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył.
Zegarek chodzi – dziecko wymawiając tik – tak porusza głową w prawo i lewo.
„Znajdź sobie parę!” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. Dziecko biega
po pokoju w dowolnych kierunkach, na hasło: znajdź sobie parę! – dziecko szuka sobie
pary (rodzic )
„Marsz parami po obwodzie koła”.

2. „Woda i drożdże” – zabawa badawcza. Odkrywanie właściwości wody i drożdży
Pomoce: drożdże w ilości dwóch łyżeczek, 50ml ciepłej wody, 3 łyżeczki cukru, balon,
pusta plastikowa butelka, woda.
Dziecko pod nadzorem rodzica wykonuje eksperyment.
Można obejrzeć krótki film i wykonywać eksperyment z Panią, która go przedstawia
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=nqnvNdU-wyE
Do butelki wsypujemy drożdże, następnie dodajemy cukier i wlewamy 50ml ciepłej wody,
dokładnie zakręcamy butelkę, całość dobrze mieszamy (potrząsamy ostrożnie butelką).
Wymieszany roztwór odkręcamy, na otwór butelki naciągamy balon. Suche drożdże po
zalaniu ciepła wodą i dodaniu cukru zaczynają być aktywne.
Dziecko obserwuje napełnianie się balonu dwutlenkiem węgla.
Jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost balonu to butelkę wstawiamy do ciepłej wody.
Po wykonaniu eksperymentu dziecko próbuje odpowiedź na pytanie: dlaczego balon się
napompował?
Rodzic wyjaśnia: drożdże korzystając z cukru jako pokarmu i ciepła wytwarzają gaz zwany
dwutlenkiem węgla, który napełnia balonik.

3. „Samodzielne dmuchanie balonu” (do zabawy wykorzystujemy drugi balon, nie ten
z eksperymentu) – zabawa oddechowa. Dziecko samodzielnie próbuje nadmuchać balon
(jeżeli nie da rady rodzic pomaga ), zawiązujemy supełek na nadmuchanym balonie
(czynność wykonuje rodzic ).
„Kolorowy balon” - zabawa plastyczna. Rysowanie mazakiem na balonie dowolnego
rysunku.
4. „Balonowe zabawy” – zabawy ruchowe z balonami. Zabawy dowolne z wykorzystaniem
ozdobionych balonów.

Zajączki jutro czekają na was nowe eksperymenty, ale żebyście mogli je
wykonać musicie dzisiaj:
• do pojemnika na kostki lodu (lub woreczka do robienia kostek lody) wlać
określoną ilość wody i wstawić do zamrażalnika.
Przygotujcie również:
•
•

sól
patyczki (mogą być długie wykałaczki)

•
•

wełniane nici
i słoik

