
Dzień dobry „Pszczółki”!
Dzisiaj ostatni dzień edukacji zdalnej, w poniedziałek

spotkamy się na naszej sali. Już nie możemy się doczekać...
Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy, bo wtedy też odwiedzi
nas Święty Mikołaj. 
Czy wszystkie nasze „Pszczółki” nauczyły się już śpiewać
piosenki dla Mikołaja? 
Mikołaj już nie może się doczekać wizyty u nas:)

Zapraszamy na naszą dzisiejszą propozycje zabaw…
Zaczynamy!

Data: 03.12.2021r.

Temat dnia:
„Barbórka” święto wszystkich górników

Cele:
-zapoznanie ze specyfiką zawodu górnika;
pobudzanie  ciekawości  świata  oraz
rozwijanie mowy i myślenia u dzieci.

Aktywność:
-społeczno-przyrodnicza, ruchowa

1.Zapraszamy do obejrzenia bardzo ciekawego filmu EduKredki dotyczącego
naszego dzisiejszego tematu.

https://www.youtube.com/watch?v=ETV4uWGn1J4&t=192s

https://www.youtube.com/watch?v=ETV4uWGn1J4&t=192s


2. „W kopalni”- popatrzcie na zdjęcia z kopalni węgla  na których widoczne są
m.in. maszyny wykorzystywane w kopalniach w czasach współczesnych.
(należy dzieciom wyjaśnić, jak ciężka i niebezpieczna jest praca górnika, mimo że w dzisiejszych
czasach istnieją maszyny, które ułatwiają górnikom pracę oraz stawiane są solidniejsze niż kiedyś
rusztowania) 



3. Wycieczka do kopalni węgla – zabawa w formie opowieści ruchowej.
Zapraszamy Was teraz na wycieczkę do kopalni  węgla,  aby lepiej poznać zawód górnika:
Niestety,  nie  mamy  dzisiaj  możliwości  wybrać  się  do  prawdziwej  kopalni,  ale  w  naszej
wyobraźni przeniesiemy się tam już za chwilę…
Rodzic obrazuje ruchem poszczególne czynności (pokaz dokładny).

Nasza wyobraźnia nie ma granic, dlatego – fiku-miku – znajdujemy się właśnie w szatni
górniczej. Musimy się ubrać w górniczy strój, by pod ziemią było bezpiecznie. Na początek spodnie
z szelkami (szczegółowy pokaz wkładania skafandra).  Zakładamy wysokie buty (pokaz).  Teraz
ściągamy z wieszaka kurtkę, naciągamy i zapinamy na zamek aż pod szyję, żeby tam na dole nie
zmarznąć. Ściągamy z szafki kask i zakładamy na głowę. Jeszcze rękawice. Też leżą wysoko na
półce. Rozłóżcie paluszki. Teraz przekręcamy żaróweczkę na kasku. Musi świecić, by oświetlać
nam drogę. I jesteśmy gotowi! Zapraszam was do windy. (Rodzic ustawia się razem z dzieckiem
w kąciku). Czy wszyscy się zmieścili? (Rodzic ustawie się tak aby on stał z przodu, a dziecko za
nim, po czym zamyka drzwi windy, ściągając najpierw prawe, później lewe skrzydło. Wciska
przycisk).  Uwaga,  kochani!  Teraz  musimy  zachować  ostrożność.  Zjeżdżamy  trzydzieści  pięter
w dół.  Trzeba  łapać  równowagę,  bo  może  trząść.  I  bum,  bum,  bum,  bum (Rodzic  rusza  się
rytmicznie  w  górę  i  w  dół).  Dojechaliśmy  na  miejsce.  Otworzę  windę  i  sprawdzę,  czy  jest
bezpiecznie, dopiero wtedy wy wyjdziecie. (Rodzic otwiera drzwi, sprawdza, czy wszystko jest
w porządku i zaprasza dziecko). Uwaga, moi drodzy: ustawiamy się. Tu pod murkiem są młotki.
Każdy  może  dźwignąć  jeden  i  spróbować  sobie  coś  wydobyć.  Są  bardzo  ciężkie.  (Rodzic
obrazowo  pokazuje,  jak  ciężki  jest  młot  –  ugina  nogi).  Teraz,  kochani,  wszystkie  skarby
przynieście mi tu do woreczka, odłóżcie młoty i zapraszam was do windy. (Powrót windą taki sam
jak przyjazd, następnie odłożenie worka ze skarbami, wyłączenie lampki z kasku, rozebranie
się po kolei z odzieży górniczej i podziękowanie dziecku za wspólną wycieczkę) 

3. Barbórka. (ZAŁĄCZNIK NR 1)
Rodzic  opowiada  krótko  dzieciom,  że  w  dniu  święta  górników,

przypadającego  na  4 grudnia,  odbywają  się  parady  z  orkiestrami
górniczymi.  Górnicy  noszą  wtedy  przepiękne  czapki  z pióropuszem.
Rodzic prezentuje dzieciom ilustrację górnika w odświętnym mundurze,
opisując po kolei jego elementy (czako – czapka górnicza; kupla – godło
górnicze w kształcie  młota i  kilofa skrzyżowanych ze sobą; pióropusze:
biały przeznaczony dla dyrektorów, inżynierów i techników; zielony – dla
generalnych dyrektorów; czarny – dla górników; czerwony – dla członków
orkiestry; biało-czerwony – dla kapelmistrza; mundur – spodnie i kurtka
górnicza zapinana na dziewięć guzików) 

4.Na  koniec  niespodzianka,  w  załączniku  nr  2  znajdziecie  obrazek  górnika,
który możecie pokolorować. Podczas pracy posłuchajcie piosenki o górniku.

https://www.youtube.com/watch?v=TE_GiMmwp6Y 

5.  Dziękujemy Wam, odkrywcy mali, żeście z nami w tym tygodniu
świat przez ekran monitora poznawali!
Widzimy się w poniedziałek!

Pozdrawiamy serdecznie,
Wasze Cioci

https://www.youtube.com/watch?v=TE_GiMmwp6Y


Załącznik nr 1.



Załącznik nr 2. Pokoloruj obrazek.


