Temat: Lot w kosmos
Data: 13.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś dowiecie się co to jest kosmos, słońce, księżyc i ziemia oraz jak ziemia obraca się wokół
słońca. Poćwiczy nazwy figur geometrycznych i zbuduje z nich rakietę.
Rodzicu przygotuj: książka o kosmosie, nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA, emblemat ziemi i słońca (zał. 1), 2x

wydrukowany obrazek (zał. 2) z jednego powycinane figury (dziecko może pomóc wyciąć),
można też narysować figury każdą na kartce inne koloru i wyciąć, klej, kartka A4, kredki.
Propozycje zabaw:
1. Oglądnie książki o kosmosie
Proszę rodzicu przygotuj książkę o kosmosie.
Rodzicu powiedz dziecku: zobacz to jest kosmos. Jest on bardzo duży. W nim
znajduje się nasza planeta ziemia, na której mieszkamy. Kiedy jest dzień, co wtedy
świeci? Brawo, tak słońce! To jest największa gwiazda, znajdująca się najbliżej ziemi
i jest bardzo gorąca. Dzięki niemu my możemy żyć. Ziemia krąży wokół słońca i
jeden taki obrót trwa cały rok.
A co świeci w nocy? Brawo, tak księżyc. Znajduje się on najbliżej nas. Świeci on
dzięki słońcu. Ludzie mieli już okazję wylądować na księżycu.
2. Filmik „Przyroda dla dzieci”
Rodzicu przygotuj nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA
Rodzicu powiedz dziecku: teraz oglądnij krótki filmik o kosmosie. Potem mi
opowiesz o czym on był. Więc słuchaj uważnie. Powiedz mi:
Czym kosmonauta poleciał w kosmos?
Czy słońce jest gwiazdą?

Czy jest więcej takich gwiazd jak słońce?
Jak się nazywa nasz najbliższy sąsiad?
Jakie może mieć kształty?

3. Zabawa ruchowa „Ziemia i słońce”
Proszę rodzicu przygotuj emblemat ziemi i słońca (zał. 1).
Rodzicu powiedz dziecku: weź emblemat ziemi a ja wezmę słońca. Ja stanę na środku
a ty kręć się wokół mnie jak ziemia wokół słońca. A teraz zamiana.
4. Praca plastyczna „Rakieta”
Proszę rodzicu przygotuj: 2x wydrukowany obrazek (zał. 2) z jednego powycinane
figury (dziecko może pomóc wyciąć), można też narysować figury każdą na kartce
inne koloru i wyciąć, klej, kartka A4, kredki.
Rodzicu powiedz dziecku: powiedz mi co to są za figury po kolei jeśli pamiętasz?
Jeśli nie wiesz co to za figury to powtórzymy razem. Teraz ułóż z nich rakietę taką jak
na obrazku lub wymyśl jakąś swoją rakietę i ją ułóż z tych figur. Jak już jesteś
gotowy, przyklej ją na kartkę. Pokoloruj każdą figurę na inny kolor jeśli były wycięte
z białej kartki. Gdy skończysz zadanie posprzątaj po sobie.
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