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Aktywność badawcza - Poznajemy różne wielkości:

Przeciwieństwa
1. Zabawa z rymowanką- Przeciwności.
Potrzebne będą: koc i różne przedmioty w dwóch wielkościach: wstążki, piłki, patyki, domki z 
klocków, książki, torby z zawartością (lekka i ciężka).

Rodzic przykrywa kocem wszystkie przedmioty – ale grupuje je po 2, aby łatwiej je znaleźć.
Przedmioty podczas mówienia rymowanki wyjmuje spod koca i zaraz je chowa z powrotem:

„Ta piłka jest duża, a ta mała. To jest wysoki domek, a to niski.
Ta wstążka jest szeroka, a ta wąska. Ta torba jest ciężka, a ta lekka.
Ten patyk jest krótki, a ten długi. Ta książka jest gruba, a ta cienka.

Kończenie przez dziecko rymowanki. Rodzic mówi dalej rymowankę, a dziecko podaje przykłady
spełniające dany warunek:
Coś jest krótkie, a coś...długie.
-Co może być długie i krótkie ?(patyk, włosy)
Coś jest cienkie, a coś...grube.
- Co może być cienkie, a co grube ?(nitka, drzewo)
Coś jest duże, a coś...małe.
- Co może być duże, a co małe ?(dom, dziecko)
Coś jest czarne, a coś...białe.
- Co może być białe, a co czarne ?(mleko, wrona)
Coś jest miękkie, a coś...twarde.
- Co może być miękkie, a co twarde ?(poduszka, kamień)
Coś jest zamknięte, a coś otwarte.
- Co może być zamknięte, a co otwarte ?(okno, drzwi)

2. Wycinanie długich i krótkich pasków  z papieru – określenie przez dziecko, który pasek jest
krótki, a który długi. Kolorowanie ich pisakami lub kredkami wg. własnego pomysłu.

3.Zabawa „Prawdziwe? Nieprawdziwe?
Rodzic mówi zdania, zadaniem dziecka jest potwierdzić jeżeli jest prawdziwe i zaprzeczyć jeżeli 
jest nieprawdziwe:

„Prawda to czy plotka? Żyrafa jest wyższa od kotka,
wieżowiec to mały domek,
lis ma mały ogonek,
statek jest mniejszy niż łódka,
hipopotam jest grubszy od ołówka.
Wieloryb to mała rybka,
kamień jest twardszy od grzybka,
samolot lata nisko,
a zimne jest ognisko.”



4. Zabawa badawcza „Porównywanie wysokości”
Rodzic zwraca się do dziecka, aby uważnie na niego patrzyło, gdy będzie przyjmował różne 
pozycje:
- Jestem wyższy od ciebie. A teraz ? (przyklęka na jedno kolano)
- Czy teraz jestem tej samej wysokości ? Rodzic wstaje i klęka trzy razy. Za każdym razem gdy
wstaje mówi. Jestem wysoki. Gdy klęka - Jestem niski.
- Są w pokoju przedmioty wyższe ode mnie i niższe ode mnie. Rodzic podchodzi do szafy lub 
regału i staje przy nim plecami. Dziecko wyciąga wniosek.
- Kto jest wyższy ?
- Jakie są wyższe przedmioty od ciebie ?
Dziecko wymienia przedmioty wysokie i niskie w stosunku do siebie(np. stojąc przy stole, fotelu)
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