Temat: Światło jest potrzebne
Data: 14.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś dowiecie się skąd dawno temu brano światło i poznacie jego historię, co to jest cień,
będziecie mogli również zrobić teatrzyk cieni.
Rodzicu przygotuj: obrazki na komputerze (zał. 1) lub książkę o historii światła, latarkę lub
lampkę, zegarek lub lusterko, nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ,

Propozycje zabaw:
1. Wiersz L.J. Kerna „Cień”

Rodzicu powiedz dziecku: posłuchaj wiersza o cieniu. Podobał się? Powiedz mi co ten
cień robił? Kogo naśladował? A wiesz dlaczego? Bo on jest odbiciem nas, jest do nas
przyczepiony.
Cień
Ten mój cień,
śmieszny cień,
chodzi za mną cały dzień.
Robi wszystko to co ja:
ja gram w piłkę,
on też gra,
ja na schody,
on na schody,
ja jem lody,
on je lody,
ja przez płot,
on przez płot,
gotów jest do różnych psot.

2. Oglądanie ilustracji lub książek przedstawiających światło dawniej
Proszę rodzicu przygotuj: obrazki na komputerze (zał. 1) lub książkę o historii światła.
Rodzicu powiedz dziecku: zobacz skąd ludzie na początku mieli światło. Początkowo
brało się ono z ogniska, używano pochodnie. Potem zaczęły powstawać tzw. lampy
naftowe. Dopiero na końcu wynaleziono żarówkę i lampy do których ją wkładano.
3. Zabawa badawcza „Nic nie widać”
Proszę rodzicu przygotuj latarkę lub lampkę.
Rodzicu powiedz dziecku: wejdź pod koc i spróbuj oglądać książkę. Czy coś na niej
widać? Nie. No właśnie a teraz spróbuj pod kocem zaświecić latarkę lub lampkę. Czy
teraz coś widać w książce? Tak. Zobacz jak nam jest potrzebne światło, gdyby go nie
było to nasz dzień kończył by się już kiedy zrobi się ciemno, bo nic nie dali byśmy
rady zrobić po ciemku.
4. Zabawa ruchowa „Złap zająca”
Proszę rodzicu przygotuj zegarek lub lusterko.
Rodzicu powiedz dziecku: ja teraz zrobię przy pomocy zegarka (lusterka) tzw.
świetlnego zajączka, takie kółeczko świecące. Twoim zadaniem będzie go złapać.
Fajna zabawa?
5. Powtórzenie piosenki M. Kosik (DJ Miki) „Rowerek”
Proszę rodzicu przygotuj nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ

Rodzicu powiedz dziecku: powtórzymy teraz piosenkę o rowerku i zatańczymy do
niej.

Dla chętnych proponuję jeszcze zrobić wraz z dzieckiem teatrzyk cieni. Propozycje ułożenia
rąk w załączniku 2. Na początku może rodzic robić cienie a dziecko zgadywać co to jest,
potem również może dziecko spróbować zrobić cienie.
Życzymy udanej zabawy!
Joanna Turek
Agnieszka Janas
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