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PROPOZYCJE DZIAŁĄŃ DLA DZIECI
Na kartonikach zapisane są cyfry od 1 do 4. Dzieci układają je od najmniejszej do
największej. Odwracają je na drugą stronę i odczytują
wyraz „WODA” - zwrócenie uwagi dzieciom na literkę „W, w”
-pokazanie dzieciom pisanej małej i dużej litery w
-ćwiczenia w pisaniu litery palcem w powietrzu,, na dywanie,na blacie stolika
- chętne dzieci mogą ćwiczyć pisanie litery w liniaturze
„Jak możemy zmierzyć objętość wody?” – zabawa badawcza.
Rodzic prezentuje dzieciom naczynia o różnej objętości: litrowa butelka, półlitrowa
butelka, litrowy słoik, szklanka.
- Wodę z litrowej butelki przelewa do szklanek – dzieci liczą ile szklanek napełniono
wodą z litrowej butelki.
- Wodę z dwóch szklanek przelewa do butelki litrowej, a z kolejnych dwóch szklanek
do butelki półlitrowej – dzieci porównują zawartość obu butelek.
- Wodę z butelki półlitrowej przelewa do drugiej butelki litrowej – dzieci
porównują zawartość obu butelek.
- Jedna butelka półlitrowa stoi, a druga leży na stole – dzieci obserwują je i oceniają,
czy w butelkach jest tyle samo wody, czy w którejś z nich jest więcej lub mniej wody.
Stwierdzają, że położenie butelek nie zmienia objętości wody.
- Rodzic wlewa cztery szklanki wody do butelki litrowej i cztery szklanki wody do
słoika litrowego – dzieci porównują zawartość obu naczyń.
„Co dzieje się, gdy odlewam i dolewam wodę?” – zabawa badawcza.
- z litrowej butelki napełnionej wodą odlewamy jedną szklankę.
Zaznaczamy flamastrem ile wody zostało.
- Odlewamy z butelki kolejną szklankę i zaznaczamy flamastrem ilość wody– dzieci
widzą, że wody ubywa.
- Dwie szklanki wody wlewamy do drugiej butelki litrowej, zaznaczamy flamastrem
miejsce do którego sięga woda. Dzieci porównują ilość wody w obu butelkach.
Stwierdzają, że kiedy odlewamy wodę, wówczas ubywa jej. Przy dolewaniu wody,
przybywa jej.
„Do czego potrzebna jest woda?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody.
UWAGA!
Polecam również stronę internetową rekomendowaną przez MEN
www.podreczniki.pl i w zakładce oddział przedszkolny znajdziemy dużo zadań
tematycznych na dany tydzień. Można realizować wybrane z nich, oczywiście te,
które dzieciom odpowiadają.

