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I Zabawy badawcze „Gdzie jest powietrze?”.
II „Ziemia, wyspa zielona”- aktywność muzyczna.

I „Gdzie jest powietrze?”- zabawy badawcze
Potrzebne będą: słoik, butelka, miska, balony, słomka do napojów, kubeczek z wodą, płyn do mycia
naczyń, paski bibuły/firanka, szklane spodki, 2 świece,
Przebieg:
1.Rozmowa na temat powietrza
Rodzic zadaje pytania dziecku:
-gdzie znajduje się powietrze?
-czy powietrze ma kolor?
-czy powietrze ma kształt?
-w jaki sposób można poznać, że powietrze znajduje się wokół nas?
2.Zapoznanie dzieci ze sposobami praktycznego wykorzystania powietrza przez człowieka:balon na
ciepłe powietrze, wiatrak, opona oraz: gwizdek, piłka dmuchana, koło ratunkowe, flet.
3.Gdzie jest powietrze?
Na stole stoi słoik, buteleczki. Rodzic pyta dziecko co jest w tych naczyniach ? /nic/ 
Następnie zanurza buteleczkę w misce z wodą. Dziecko widzi wydobywające się bąbelki 
4.Nadmuchiwanie balonów- obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza 
z balonów w kierunku własnych twarzy.
5.Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą- 
obserwowanie powstających bąbelków.
6.Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą 
i płynem do mycia naczyń- obserwowanie powstających kolorowych baniek.
7.Dmuchanie na paski bibuły/firankę.
Przeprowadzone  zabawy  pokazały,  że  powietrze  jest  wszędzie,  ale  jest  niewidoczne
8.Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem.
Rodzic wyjaśnia dziecku, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale 
tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt, 
oraz jego wszechobecność wokół nas.
9.Świece i spalanie - zabawa „Czemu gaśnie?”
Rodzic stawia na stoliku dwa szklane spodki, a na nich świeczki, obydwie zapala. Kiedy płoną 
jasnym, różowym płomieniem, jedną z nich nakrywa szklanką. Płomień nakrytej świeczki staje się 
coraz mniejszy, wreszcie gaśnie – dlaczego?
 Zabrakło powietrza świeca zgasła. 
10.Samolot: Dziecko składa kartkę papieru wykorzystując sztukę origami, tworzy samolot. Po 
wykonaniu samolotu podejmuje spontaniczną zabawę – wprawia samolot w ruch i obserwuje lot 
w powietrzu.

II „Ziemia, wyspa zielona”- aktywność muzyczna.

1.Słuchanie piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 

Tekst piosenki „Ziemia, wyspa zielona”
Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

2.Rozmowa na temat piosenki:
Rodzic zadaje pytania dotyczące piosenki:
-Określanie nastroju piosenki- Rodzic pyta czy piosenka jest wesoła czy smutna?
-Określanie tempa piosenki-Rodzic zadaje pytanie- Jaka jest melodia piosenki? Szybka czy wolna?
-O czym jest piosenka? ( O planecie:Ziemia to zielona wyspa)

3.Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa: Rodzic mówi tekst refrenu, dziecko powtarza.
4.Zabawy rytmiczne przy piosence:
-wyklaskiwanie rytmu
-wytupywanie rytmu
-wystukiwanie rytmu różnymi przedmiotami ( butelki, łyżki, klocki itp.).


