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1. Nauka piosenki „Piosenka młodych odkrywców”
https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w

 Posłuchaj piosenki i próbuj śpiewać refren. Poproś rodzica, aby zaśpiewał z Tobą pierwszą 
zwrotkę.

Po co niebu chmury? Skąd się bierze woda?
Kto zbudował góry? Po co nam przygoda?
Jak się nazywają wszystkie strony świata?

I dlaczego kura nie potrafi latać?

Ref: Pytania, pytania, zadajemy stale,
a tymczasem świat działa jak zegarek. x 2

Czemu konik polny nie nosi podkowy?
Czy istnieją smoki mające trzy głowy?
Czy lód może płonąć, a ogień się topić?

I co robi ryba, by się nie utopić?

Ref: Pytania, pytania… 

Czemu do latarni przylatuje ćma?
Kiedy jest„ó”, kiedy samo „h”?

Chociaż jeszcze mamy tak niewiele lat?
Poznajemy życie, odkrywamy świat.

Ref: Pytania, pytania…

2. Zabawa rytmiczna /z rodzicem lub rodzeństwem/ podczas słuchania pierwszych dwóch wersów
zwrotki piosenki klaszczemy na przemian w swoje ręce i o uda, w swoje ręce i o uda, trzeci i 
czwarty wers – klaszczemy w ręce partnera i o swoje uda. Refren śpiewamy. To samo powtarzamy 
przy drugiej i trzeciej zwrotce.

3. „Zagadka o komputerze” – rozwiązywanie zagadki Anny Urszuli Kamińskiej.
       Ekran, myszka, klawiatura.
       Włącz, wpisz hasło i pohulaj.
       Uczy, bawi, kontaktuje.
       Ważne dane przechowuje.

4. „Do czego służy komputer i z czego się składa?” – zabawa słownikowa.  Rodzic zadaje 
pytanie, zaś dziecko odpowiada. Zapoznaje dziecko z elementami składowymi zestawu 
komputerowego: monitor, klawiatura, mysz, głośniki, drukarka. Dziecko nazywa je.

5. „Naśladujemy maszyny” – zabawa ruchowa. 
Rodzic podaje nazwę urządzenia, maszyny np.: mikser, odkurzacz, kosiarka do trawy, samolot, 
samochód, a dziecko naśladuje sposób poruszania się.

https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w


6. Praca w KP3.27–28 – rozwijanie sprawności manualnej, poznanie znaczenia komputera
    w   życiu człowieka. Dziecko wycina obrazki i ich fragmenty wzdłuż linii zaznaczonych na         
    odwrocie karty. Układa je i nakleja na kartkę. Mówi, do czego może być wykorzystywany 
    komputer.  /5-latki/                         

   KP 2 s. 15 ćwiczenia w liczeniu, projektowanie własnego gwiazdozbioru  /4-latki/ 

7. „Układamy rytmy” – zabawa matematyczna. 
Film pokaże jak można układać rytmy
 https://www.youtube.com/watch?v=udHygaPNeEs  

Proszę przygotować elementy do układania rytmów /mogą to być np. sztućce, wycięte figury 
geometryczne w 2-3 kolorach, fasola, groch i rodzynki itp./
Najpierw układamy rytm prosty. Należy ułożyć co najmniej 2 powtórzenia. Przeczytać z dzieckiem 
ten rytm. np. łyżeczka, łyżeczka, widelec, łyżeczka, łyżeczka, widelec …...– dziecko kontynuuje 
czyli układa dalej ten rytm. 
Potem przechodzimy do rytmów złożonych np.  łyżka, łyżka, widelec, widelec, widelec, łyżeczka,  
łyżka, łyżka, widelec, widelec, widelec, łyżeczka …............................... Przeczytać z dzieckiem 
rytm, potem dziecko kontynuuje.
Jeżeli dziecko sobie z tym radzi, można przejść do utrudnienia np. dwa paski czerwone, dwa paski 
zielone, koło żółte, trójkąt czerwony, dwa paski czerwone, dwa paski zielone, koło żółte, trójkąt 
czerwony….......................... kontynuacja
Dzieci młodsze zaczynają od prostych rytmów.

8. Zróbmy to razem – zabawa ruchowa przy muzyce  dla chętnych

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY  taniec chłopczyka z mamą i siostrą 

Przykłady 

Rytm prosty

Rytm złożony

Powodzenia
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