
Witam wszystkie uśmiechnięte „Pszczółki”!

Dziś  spotykamy  się  po  raz  pierwszy  przed
monitorami  komputerów.  Mamy  nadzieję,  że  miło
spędzicie  czas  podczas  realizacji  naszych  propozycji
zabaw. 

Zapraszamy do  wspólnej zabawy i nauki!

Data: 26.11.2021r.

Temat tygodnia:
„Urządzenia w moim domu”

Cele:
zapoznanie z rożnymi urządzeniami elektrycznymi,  uświadomienie dzieciom jakie znaczenie ma
prąd w gospodarstwie domowym oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z nich.  

Aktywność:
społeczno- przyrodnicza, ruchowa

1.  Na  początek  zapraszamy   do  obejrzenia  filmiku  edukacyjnego   pt.  „Jak
bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?”
https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY

2.  Rozmowa  na  temat  urządzeń  elektrycznych  znajdujących  się  w  domach
dzieci.
-Spróbujcie rozwiązać zagadki o urządzeniach elektrycznych.

Stoi w domu skrzynka,
która jasno świeci, 
to w niej oglądają 
śliczne bajki dzieci (telewizor) 

Przedmiot niezbędny, 
chociaż nieduży, 

do prasownia bielizny służy (żelazko)

Bez niej życie byłoby trudne, 
bo ubrania byłyby brudne (pralka) 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY


W każdej kuchni się znajduje, 
szafeczka z drzwiczkami, 

w której mama przechowuje 
mięso z mrożonkami (lodówka)

-Jakie urządzenia elektryczne macie w swoim domu? Spróbujcie je wskazać 
i nazwać. 

3.  Teraz  zatańczymy  do  piosenki,  którą  dobrze  znacie  z  przedszkola  pt.
„Pomagator”. Zapraszamy…

https://www.youtube.com/watch?v=cy_icE0J9Wk 

4. Zabawa relaksacyjna. Dzieci z rodzicami na zmianę będą masować swoje plecy.
„Pożyteczne urządzenia” B. Szuchalska 

„W moim domu mówię Wam                                          rysujemy domek na plecach 
ja urządzeń dużo mam. 
Gdy do prądu włączę je,                                                    uderzamy dwoma palcami 
życie lżejsze zdaje się. 
Już lokówkę podłączyłam,                                      rysujemy spirale od góry do dołu 
śliczne loki nakręciłam. 
Gdy żelazko się nagrzało,                                     otwartymi dłońmi masujemy plecy
pięknie bluzkę prasowało. 
Teraz wodę ja nalewam,                              uderzamy paluszkami po całych plecach
i w czajniku ją podgrzewam. 
W domu już czyściutko mam,                                                piąstką masujemy plecy
bo odkurzacz sprząta sam. 
Urządzenia elektryczne,                                                 rysujemy uśmiechniętą buzię
są tak bardzo pożyteczne. 
Uciekajmy teraz stąd,                                        palcami uderzamy po całych plecach 
czy poczułeś mały prąd?                                                            łaskoczemy pod pachą 

5. Na koniec zapraszamy na krótkie ćwiczenia „Lekcja 1 -  Rytmiczna rozgrzewka
W PODSKOKACH”
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=59s

6. To już wszystko na dziś  nasze Pszczółeczki. Życzymy spokojnego weekendu
i dużo  zdrówka.  Spotykamy  się  w  poniedziałek  z  nowymi  pomysłami  oraz
nowym tematem zajęć. 

Pozdrawiamy serdecznie 
Wasze Ciocie, 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=cy_icE0J9Wk

