
DZIEŃ 2.:    PLANETA ZIEMIA

DZISIAJ  ZACZNIEMY  OD  KOSMICZNEJ  ZABAWY!

 „Czarna dziura” – zabawa ruchowa. 
Potrzebny będzie szalik zawiązany tak, aby tworzył szarfę. 

Rozkładamy na podłodze szalik w kształcie koła – czarne dziury. Dziecko 
maszeruje. Na mocne klaśnięcie rodzica dziecko wskakuje do szalika i 
przekłada go od nóg do głowy, z powrotem rozkłada na podłodze. Zabawę 
powtarzamy kilkakrotnie. 

 Zapytaj dziecko: 

        - Jak w Układzie Słonecznym nazywa się planeta, na której mieszkamy?
                                              To Ziemia!
   

Źródło ilustracji

Tapety na Pulpit



 Poproś dziecko, aby opowiedziało, co wie o kuli ziemskiej.

Uzupełnij wypowiedź dziecka:

Ziemia jest okrągła, obraca się wokół Słońca po orbicie (to te jasne kręgi 
wokół słońca)   W czasie, gdy okrąża Słońce kręci się wokół własnej osi. 

 Obejrzycie króciutką „Animację obracającej się kuli ziemskiej”

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk 

 Przedstawcie obrót Ziemi wokół Słońca!

Dziecko siada na krześle,  jest Słońcem. 

Rodzic jest Ziemią – spaceruje wokół Słońca jednocześnie kręci się wokół 
własnej osi.

Możecie zamienić się rolami.

 Poprowadź  rozmowę na temat przyciągania ziemskiego:

Skoro nasza planeta jest okrągła i się kręci, dlaczego nikt i nic z niej nie spada? 

To dzięki grawitacji czyli przyciąganiu.

Nasza Ziemia jest pewnego rodzaju magnesem, który nas przyciąga. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk


 „Co przyciągnie magnes?” – zabawa badawcza, eksperyment. 

Najpierw obejrzyjcie przedmioty przedstawione na rysunku powyżej. 

Powiedz, które według ciebie przedmioty przyciąga magnes? 

A które nie przyciąga? 

Następnie, jeśli to możliwe, zróbcie z dzieckiem doświadczenie.

Skąd wziąć magnes? Może jest przyczepiony do lodówki?

 Dla zainteresowanych filmik z doświadczeniem „Magnes i spinacze”

https://www.youtube.com/watch?v=xgeCbQ9nLhw  

 A czy wiesz, że Ciebie też przyciąga Ziemia?

Za każdym razem kiedy podskoczysz w górę, Ziemia przyciąga Cię w dół!

Zresztą spróbuj  przy piosence: „Duży skok i mały skok”

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=xgeCbQ9nLhw


 Dla chętnych Biedroneczek zadanie:

Znajdź cień dla…

 A poniżej link do filmu „Kosmita Ubu poznaje planetę Ziemię”

 https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8  

                            Miłego dnia!

                                                    p. Zosia

https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8

