
Na początek zapraszamy na rozgrzewkę z Pipi ☺

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_wT

Teraz zamieniamy się w małych badaczy i odkrywamy ciekawe tajemnice.
Bądźcie ostrożni!

1. Pierwsza zabawa badawcza.
Rodzicu, proszę postaw na stoliku przed dzieckiem dwie identyczne szklanki z jednakowym 
poziomem wody (woda w jednej szklance jest ciepła, a w drugiej zimna).

      

Czym różnią się te szklanki? – pyta Rodzic.
Dotknij każdą z tych szklanek. Okazuje się, że w jednej jest zimna, a w drugiej ciepła woda.

Wniosek: Niektóre rzeczy możemy zbadać tylko dotykiem.

2. Słuchanie wiersza pt. „Dotyk”.
Rodzicu, przeczytaj wierszyk o dotykaniu, a dziecko niech wykona wszystkie opisane w nim ruchy.

Dotknij ramion,
Dotknij nosa,
Dotknij łokci 
oraz włosów. 
Dotknij pięty,
Dotknij ucha,
Dotknij łydki 
oraz brzucha!
Dotknij ściany 

i podłogi, 
A na koniec 
krzesła nogi!

Czy każdy dotyk jest miły? – pyta Rodzic.
Czy wszystkiego można dotykać? – Rodzic zadaje pytanie dziecku.

Zwraca uwagę, że nie należy dotykać włączonych urządzeń elektrycznych, takich jak żelaz-
ko, lokówka, toster itp.

MIŁO WAS WITAMY 
 i serdecznie do naszych propozycji zabaw  

zachęcamy!

? ?

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_wT 


3. Teraz zapraszamy do drugiej zabawy badawczej „Jakie to jest?”.
Dzieci biorą do ręki różne przedmioty (piórko, wacik, orzech, folia, kamyk) i określają, jakie to 
jest w dotyku.
Posłuchajcie teraz piosenki pt. „Pięć zmysłów mam”.

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo

4. Zabawa „Sensoryczne pudełko”.
Do pudełka wrzucamy różne przedmioty (klocki, misie, piłeczki, łyżki, gąbkę, klucz) i zakrywamy 
dziecku oczy. Wyjmując i dotykając dany przedmiot, musi określić, co to jest.

5. Mamy jeszcze dla Was pracę plastyczną „Piłeczka inne niż wszystkie”.
Potrzebujemy kartki z szablonem, klej, ryż. Waszym zadaniem będzie smarowanie klejem kon-
turów i posypanie ziarenkami ryżu.
Rodzicu, proszę pomóż dziecku. Gdy praca wyschnie można ją pomalować farbkami – różne 
kolory, będzie ładna kolorowa piłka plażowa.

🏅Byliście super!🏅
Mam dla Was niespodziankę. Jest nią super eksperyment „Bańka w bańce”.
Obejrzyjcie i wspólnie się pobawcie w wolnej chwili z rodzicami lub rodzeństwem.

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

Pozdrawiamy was serdecznie życzymy wam dużo zdrówka  
i uśmiechu na buziach!

Bardzo za Wami tęsknimy i mocno ściskamy! 😘� 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSCuWiounSs
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