Data: 28.01.2022
Tematyka kompleksowa: „Młodsi i starsi”
Temat zajęć: „Święto babci i dziadka”
CELE OGÓLNE: poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych),
obserwowanie i omawianie ich; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób starszych;
wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych;
nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów;
wdrażanie do przedstawiania swoich umiejętności i wiedzy na forum

Podstawa programowa:
I.1, 3, 4, 5, 8, 9
II.1, 2, 4, 6, 7, 9
III. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
IV. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 16, 18
Propozycja zajęć:
1. „Jak nadmuchać balon bez używania ust i pompki?” – zabawa badawcza.
Rodzic przygotowuje: butelkę, balon, ocet, sodę oczyszczoną, łyżeczkę,
opcjonalnie lejek. Nasypuje do balonu trochę sody oczyszczonej (mniej
więcej 2, 3 łyżeczki). Następnie wlewa do butelki ocet (może się przydać
lejek, żeby zapobiec rozlaniu się cieczy). W kolejnym kroku delikatnie
nakłada balon na szyjkę butelki, tak aby soda nie wysypała się z niego.
Dziecko obserwuje, że balon nabiera objętości, pompuje się. Rodzic
tłumaczy, że zaszła reakcja chemiczna, w wyniku której powstał gaz
(dwutlenek węgla), napełniający balon. Jeśli Rodzic zwiększy proporcje,
gazu wytworzy się więcej, czego rezultatem będzie bardziej nadmuchany
balonik.
2. „Owocowy tort” – zajęcia kulinarne. Rodzic przygotowuje potrzebne
owoce, wykałaczki, talerze itp. Dziecko ma z przygotowanych owoców
uformować tort (np. baza z dużego kawałka arbuza, melona, poukładane
wokół na dole oraz podoczepiane na wykałaczkach inne mniejsze owoce:
plasterki kiwi, bananów, winogrona, mandarynki – tak by wyszedł piętrowy
tort, szeroki na dole, coraz węższy ku górze). Można wykorzystać
wykałaczki w różnych rozmiarach.

3. Zagadki:
o Jak razem się nazywa:
babcia i prababcia siwa,
dziadek szpakowaty i dzieci
obok mamy i taty? (rodzina)
o Łatwą tu zagadkę mamy:
kim jest dla was mama mamy?( babcia)
o Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla ciebie syn Twego dziadka?( tata)
o Babci córka, siostra mamy,
to jak my ją nazywamy? (ciocia)
o Jak my nazywamy
tatę naszej mamy? (dziadek)
o Taki sam chłopiec jak ja,
Mamę wspólną ze mną m.
Wspólny jest również tata.
A ja wiem, że mam …(brat)
o Kto nas kocha tak jak nikt i ochrania całym sercem?
Kto nas urodził i do kogo można przyjść z każdym smutkiem jak
najprędzej?(mama)
o Brat mamy lub taty to nasz...? (wujek)
4. „Babcia i dziadek” – na formie w kształcie serca naklejanie zdjęć babci
i dziadka. Ozdabianie ich według własnego pomysłu.

Życzymy udanej zabawy…

