
Dzień 4 9.04.2021 piątek 

Temat dnia- Zabawy akustyczne- zmysł słuchu oraz magnesowe czary czyli zabawy badawcze z magnesem. 

Dźwiękowe pudełka- zadanie można wykonać z opakowań od zapałek lub można wykorzystać kubeczek od 

jogurta. To łatwy i tani sposób, a dostarcza dziecku wiele wspaniałej zabawy i nowych doznań. Do każdego 

pudełeczka wkładamy,( wsypujemy różne przedmioty)np. do dwóch pudełeczek wsypujemy sól, dwóch 

pudełeczek groch, ryż, makaron, spinacze do papieru , zapałki, mąka itp. Dziecko bierze jedno pudełko 

potrząsa i próbuje odnaleźć pudełeczko z takim samym odgłosem. 
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etSzklanki potrafią grać – zabawa badawczo – słuchowa. Dzieci nalewają do szklanek różne ilości wody a do 

łyżeczek na końcu przyklejamy taśmą sznureczki. Dzieci grają na szklankach uderzając łyżeczką. Zabawa 

polega na tym, że szklanki w zależności od tego jaka jest w nich ilość wody wydają różne dźwięki.  

„Domowy telefon” – zabawa rodzinna- mówimy bardzo cicho wyraz osobie siedzącemu obok, następnie jest 

przekazywane kolejno. Kiedy dojdzie do ostatniej osoby sprawdzamy czy dzieci dobrze usłyszały i 

przekazały. Można w dalszej części zabawy przekazywać krótkie zdania. 

 Magnesowe czary 

„Jak wyjąć igłę ze szklanki z wodą?” – zabawa badawcza. Wkładamy spinacz do szklanki z wodą, lub miski 

plastikowej przykładamy magnes do ścianki szklanki i wyciągamy zgubiony przedmiot bez dotykania go 

dzięki przyciąganiu magnesu. Magnes przyciąga metalowe przedmioty, które razem z nim się poruszają 

wychodząc nawet ponad powierzchnię wody. Siła przyciągania magnesu działa także przez szkło i wodę. 

 „Jakie właściwości ma magnes?” – wypowiedzi dzieci na podstawie obserwacji dokonanych podczas zabaw 

badawczych. 
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 Siła magnesu 

 Jak mogę to sprawdzić? … 

Na blacie stołu ustawiamy dwa magnesy w takiej odległości od siebie aby się nie przyciągały. W pewnej 

odległości kładziemy linijkę oraz przed nią dwa spinacze biurowe. Zbliżając linijką dwa spinacze  
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Przyciąganie przez „coś” 

Czy magnes może przyciągnąć spinacz przez ławkę? Sprawdźcie … 
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Zabawa w łowienie papierowych rybek za pomocą magnetycznej wędki. 

Pomoce:  

kijek  

magnes  

sznurek (ok. 1 m)  

taśma klejąca  

nożyczki  

kolorowe kartki papieru  

spinacze biurowe  

 

Do jednego z końców kija naklejamy za pomocą taśmy koniec sznurka. Jeśli sznurek jest za długi zamiast go 

skracać najlepiej zawinąć go na kijek i przymocować taśmą. 
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Z kolorowych kartek papieru wycinamy kształty rybek, a następnie zakładamy na nie spinacze biurowe. 
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Rybki rozsypujemy na podłogę i próbujemy złowić za pomocą wędki magnetycznej. 

 

 „Poruszamy się jak ......” – zabawa ruchowo naśladowcza.- Dzieci naśladują różne sposoby poruszania się, 

samodzielnie wymyślone: chodzenie na czworakach, zajęcze skoki, podskoki, bieg, pełzanie i inne.• 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 


