Środa 14.04.2021r.

Temat: Dziś odkryję, ile waży miś, co jest lżejsze, a co cięższe.

Halo, halo kochane przedszkolaki!
To już środek tygodnia. Pora zaczynać zajęcia!
1. Piosenka na powitanie, którą zaczynamy każde zajęcia:
„Wszyscy są, witam Was
zaczynamy, już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty.
Raz, dwa, trzy!
2. Nadszedł czas na nasze poranne ćwiczenia:
 Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko
szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno
wolno, szybko szybko szybko.
 Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i
chwytamy, ale po każdym podrzucie klaszczemy, łapiemy.
 „Opadające liście”. W pozycji stojącej chwytamy palcami u nogi leżącą na
podłodze chustę (serwetkę, chusteczkę), staramy się ją podrzucić do góry.
Powtarzamy ćwiczenie obiema nogami.

3. A teraz czas na piosenkę z pokazywaniem:
- „Kaczuszki”
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&list=RD2GDhum4RYG0&index=21

4. „Lekkie i ciężkie” - rymowanka ucząca czym jest waga.
Dzisiaj w przedszkolu jest ważenie
Bardzo ważne wydarzenie.
Dzieci ważą wszystko w koło
Zaraz zrobi się wesoło.

Misia z lalką Ania waży
Ciekawe co zauważy.
Siedem klocków z samochodem
Porównuje mały Olek.
Basia kładzie dużą piłkę
A na drugą szalkę – nitkę.
Teraz wszyscy będą wiedzieć
Co jest w górze – to jest lekkie
Co na dole – to jest ciężkie.
Kaczor Donald pokazuje jak działa waga:
https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA&t=59s
5. Jak wygląda waga?

To jest waga szalkowa.
Dzieciaki powyżej prezentuję Wam wagę szalkową – kiedyś do ważenia owoców,
warzyw, kasz, ryżu, mąki, cukru itp. używano wagi szalkowej. Teraz używa się wag
elektronicznych, które same potrafią obliczyć, ile trzeba zapłacić za towar. Ważenie
jest prostsze, wygodniejsze i szybsze, niż kiedyś.

To jest waga elektroniczna.
6. Co jest cięższe? Lala czy miś? – zabawa matematyczna.
Przygotowujemy: balon i piłkę oraz wybrane zabawki (przedmioty, które wspólnie z
dziećmi będziecie ważyć).
Do tego zadania najlepiej użyć wagi szalkowej lub wagi wykonanej samodzielnie z
wieszaka ubraniowego i dwóch foliowych toreb. Tłumaczymy dzieciom, że przy
pomocy wagi szalkowej sprawdzimy, co jest lżejsze, a co cięższe.
Pokazujmy, jak działa waga na przykładzie piłki i balona. Dzieci obserwują
zachowanie wagi, wnioskując, że cięższy przedmiot ściąga szalkę w dół. Następnie
dzieci wybierają przygotowane na środku koła zabawki, których ciężar będą
porównywać.
Zadajmy dzieciom pytania: Co jest lekkie, co jest ciężkie?
Potrzebować będziemy: gotowa waga szalkowa (lub wieszak i 2 foliowe torebki),
piłka, balon, wybrane zabawki, znacząco różniące się wagą

7. „Waga” - praca techniczna.
Teraz wykonamy samodzielnie prostą wagę szalkową z wieszaka.
Materiały i przybory: wieszak, dwa papierowe kubeczki (talerzyki plastikowe luc
foliowe torebki), sznurek, nożyczki, dziurkacz.
Wykonanie:
W papierowych kubeczkach robimy po dwie dziurki na przeciwległych brzegach.
Sznureczek przycinamy na dwa równe kawałeczki.
Sznureczki przywiązujemy do kubeczków, staramy się by było to w miarę równo
zawiązane.
Na wieszaku zawieszamy kubeczki.
Gotowa waga- teraz można dokonywać porównywania wagi różnych przedmiotów.

Poniżej prace dla chętnych :-)

Policz ile jest owoców i warzyw. W ramce obok narysuj tyle kresek, ile widzisz
owoców i warzyw.

Pokoloruj.

