Dzień dobry.
Smerfusie w piątek w naszym wirtualnym przedszkolu.
Smerfiki z waszych relacji wiem, że już macie dużo uzbieranych fasolek . Pięknie wychodzą Wam tańce
do „RAPU KROPELKI”. Łukaszku twój układ taneczny był super . Dzisiaj rozmawiać będziemy o
elektryczności, a dokładniej co to takiego i skąd ją mamy. 
Wszyscy już gotowi na kolejne zadania? No to super to zaczynamy 
Smerfne zadania specjalne na piątek:
1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem (CHU CHUA)
2. Teraz trochę gimnastyki. Bawcie się dalej z kołem fortuny . Po uśmiechach na buziach widzę , że
bardzo wam się podoba .
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8

3. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej rzeczy, o elektryczności. Na początek Smerfy wysłuchają
wiersz Juliana Tuwima pt. „Pstryk”.
https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto

Po wysłuchaniu Smerfy odpowiedzą na kilka pytań:
- Gdzie znajdował się pstryk?
- Co działo się po jego naciśnięciu?
- Co to takiego jest prąd elektryczny?
4. Uczymy się piosenki pt. „Brudna planeta”
5. Smerfiki oglądają filmik pt. : „Prąd elektryczny” i próbują odpowiedzieć na pytanie :”Do czego jest
potrzebny człowiekowi prąd?”.
https://www.youtube.com/watch?v=rTkPZ67GePw

5. Praca z książką : ćwiczenie graficzne „Zamek” i „Nazwij przedmioty” – w załącznikach.
6. Polecam dzieciom do obejrzenia filmik „W jaki sposób prąd trafia do naszych domów.”
https://www.youtube.com/watch?v=d-yXUQiEtG0

7. Smerfy oglądają ,,Nie taki prąd straszny”.
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ

Po wysłuchaniu Smerfiki, starają się odpowiedzieć na pytanie : „ Dlaczego musimy oszczędzać prąd i jak
musimy obchodzić się z prądem i dlaczego?” .
8. Piosenka o elektryczności
https://www.youtube.com/watch?v=uAXQYWtq38A

9. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.

Odrysowywanie Cieni – zabawa motoryczna
Do tej zabawy potrzebujecie : kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak i dużo słońca lub
lampkę elektryczną. Odrysowywanie cieni, to niezwykle twórcza zabawa pobudzająca dziecięcą wyobraźnię
. Z pewnością zaciekawi każdego Smerfusia, a przy okazji pozwoli na odrobinę obserwacji. Zwykłe
rysownie na kartce nie jest tak ciekawe jak odrysowywanie cieni różnych przedmiotów, a tym bardziej
ulubionych zabawek. Dziecko w czasie zabawy rozwija zdolności manualne, pobudza wyobraźnię, a także
może zaobserwować jak odrysowany kształt cienia zmienia się i przesuwa wraz z wędrującym po niebie
słońcem. To fajny sposób na pokazanie Smerfom jak kula ziemska przesuwa się względem słońca.
Odrysowane kształty możemy dowolnie pokolorować tworząc ciekawą ilustrację. Podobnie sprawdza się
odrysowywanie cienia własnej postaci na wielkim kawałku brystolu
10. Na zakończenie spotkanie z angielskim 
Piosenka na powitanie "Hello, hello"
. Uczymy się (liczb do 7) z piosenką "One potato"
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
potato – ziemniak ,potatos - ziemniaki ("s" na końcu wyrazu oznacza liczbę mnogą) more - więcej
Podsumowanie: piosenka poznana wcześniej "How many fingers"
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=30s - można liczyć z dzieckiem tylko do 5.
Gdyby utwór z załącznika nie działał przesyłam link do nowej
piosenki https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc
nice to see you - miło cię widzieć, miło was widzieć
everyone - każdy (tu : każdemu). Fraza "nice to see you everyone" - "miło każdego z was widzieć"

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań.
Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek

Wszelkie prawa zastrzeżone

BystreDziecko.pl

Nazwij przedmioty na ilustracji. Podziel na sylaby i powiedz ile sylab jest w
nazwie każdego urządzenia. Które z tych urządzeń nie jest na prąd?· 

