Temat: Telefon dzwoni
Data: 12.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś dowiecie się jak kiedyś wyglądały oraz działały telefony i jak rozchodzą się fale
dźwiękowe w telefonie. Na koniec zrobicie swój własny telefon.
Rodzicu przygotuj: na komputerze obrazki telefonów (zał. 1), miska z wodą, kilka
kamyczków, dwa kubeczki plastikowe z przygotowaną wcześniej dziurką na dnie i sznurek.
Propozycje zabaw:
1. Oglądanie obrazków i ilustracji telefonów w książce lub na komputerze
Proszę rodzicu przygotuj obrazki na komputerze lub ilustracje w książce (zał. 1).
Rodzicu powiedz dziecku: chcesz się dowiedzieć jak kiedyś wyglądały telefony?
Zobacz pooglądamy obrazki. Kiedyś dzwoniono przez telefon wykręcając numer na
takiej tarczy. Należało każdą cyferkę wpisywać przekręcając tarczę dookoła aż
poczuje się opór.
2. Zabawa badawcza „Jak rozchodzą się dźwięki?”
Rodzicu przygotuj: miskę z wodą, kilka kamyczków.
Rodzicu połóż miskę na jakimś stole w ogrodzie lub po prostu na trawie. Powiedz
dziecku: ubierz się bo idziemy do ogrodu. Wrzuć kamyk do wody i zobacz co się z nią
dzieje. Możesz wrzucić jeszcze jeden kamyk. Zobacz co się stało. Tak samo jak w tym
doświadczeniu rozchodzą się fale dźwiękowe w telefonie, po sznurku i dochodzą do
odbiorcy. Niestety ich nie możemy zobaczyć.
3. Zabawa ruchowa „Odgadnij mój gest”

Zabawa nadal w ogrodzie.
Rodzicu powiedz dziecku: ja będę stał w pewnej odległości od ciebie (ok. 10-15m) i
będę pokazywać ci jeden z umówionych gestów a ty musisz na niego odpowiednio
zareagować zgodnie z umową. Gesty:
- przywołanie ręką – dziecko podchodzi do rodzica
- wskazanie stop dłonią w górze – dziecko zatrzymuje się
- wskazanie na nogi – dziecko biega po ogrodzie
4. Praca techniczna „Telefon”
Proszę rodzicu przygotuj: dwa kubeczki plastikowe z przygotowaną wcześniej dziurką
na dnie i sznurek.
Rodzicu powiedz dziecku: teraz zrobimy swój własny telefon. Przewlecz sznurek
przez dziurkę w kubku a ja zrobię pętelkę. Teraz przewlecz przez dziurkę w drugim
kubku i ja zawiążę pętelkę. Kiedy telefon gotowy możemy spróbować przez niego
rozmawiać. Ty weź jeden kubeczek a ja wezmę drugi, napnijmy sznurek i teraz
spróbuj coś powiedzieć do kubka a ja będę słuchać przez drugi kubek czy coś słychać
a teraz się zamieńmy. Fajna zabawa?

Życzymy dobrej zabawy!
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