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30 MARCA-3 KWIETNIA - CZWARTEK

 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat

zabrać ze sobą na  basen. Wytłumacz, do czego się ich używa, a następnie wskaż przedmio

na obrazkach: rękawki do pływania, koło ratunkowe, czepek, okularki pływackie, płetwy, deskę, maskę 

do nurkowania oraz strój kąpielowy i klapki.

 

 

 

 

2. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY
Piosenka - odsłuchajcie wspólnie piosenki „Swimming song” 
https://www.youtube.com/watch?v=HvNdJ2RCReg

„Swimming song” 

I Jump in the water, we‘re going for a swim
It‘s a hot sunny day, so come on, let‘s all get in
It‘s always so much fun to go swimming in the pool
So let‘s jump in the water, it‘s nice and cool
Let‘s jump in do do do do do do (x3
Let‘s jump in 
Hold my breath do do do do do do (
Hold my breath 
Kick my legs do do do do do do (x3)
Kick my legs 
Move my arms do do do do do do (x3
Move my arms 
Float along do do do do do do (x3) 
Float along 
Blow some bubbles do do do do do do 
Blow some bubbles 
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CZWARTEK 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
porozmawiaj z dzieckiem na temat wizyty na basenie. Pokaż dziecku przedmioty, jakie należy 

zabrać ze sobą na  basen. Wytłumacz, do czego się ich używa, a następnie wskaż przedmio

obrazkach: rękawki do pływania, koło ratunkowe, czepek, okularki pływackie, płetwy, deskę, maskę 

owania oraz strój kąpielowy i klapki. 

UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY 
odsłuchajcie wspólnie piosenki „Swimming song” i spróbujcie zaśpiewać

https://www.youtube.com/watch?v=HvNdJ2RCReg 

I Jump in the water, we‘re going for a swim 
It‘s a hot sunny day, so come on, let‘s all get in 
It‘s always so much fun to go swimming in the pool 
So let‘s jump in the water, it‘s nice and cool 

x3) 

(x3) 

) 

x3) 

 

do do do do do do (x3) 

wizyty na basenie. Pokaż dziecku przedmioty, jakie należy 

zabrać ze sobą na  basen. Wytłumacz, do czego się ich używa, a następnie wskaż przedmioty 

obrazkach: rękawki do pływania, koło ratunkowe, czepek, okularki pływackie, płetwy, deskę, maskę 

i spróbujcie zaśpiewać: 



 
3. DBAMY O ROZWÓJ POZNAWCZY
Edukacja przyrodnicza - doświadczenie

„Ile jest wody w butelce?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczno-techniczna 

„Pływak” 
Należy narysować, a następnie wyciąć z bloku technicznego sylwetkę

odrysować ją na swojej kartce i pokolorować według własnego pomysłu.

 

Przykład: 

 

 

Do wykonania doświadczenia potrzebne

0,5 l z nakrętką bez etykiety, dowolny barwnik (

syntetyczny). 

• Napełnijcie butelkę wodą do wysokości 1/3.

• Zabarwcie wodę kroplą tuszu, odrobiną farby lub mlekiem, aby ułatwić dziecku 

obserwację. 

• Zakręćcie dokładnie butelkę i sprawdźcie, czy woda się nie wylewa.

• Przyjrzyjcie się wodzie (ile jej  jest?)

Dziecko szacuje - według własnych umiejętności 

• Przewróćcie powoli butelkę

Dziecko obserwuje zmiany w wyglądzie wody. Zapytaj: „Czy teraz wody jest tyle 

samo, co poprzednio?” 

Istota doświadczenia nie polega na słownym wyjaśnianiu, ale na gromadzeniu 

doświadczeń, dlatego warto 

Po wykonaniu doświadczenia

jeżeli ma na to ochotę. 

 

ROZWÓJ POZNAWCZY 
doświadczenie kształcące umiejętność mierzenia płynów i szacowania objętości

MANUALNY 

Należy narysować, a następnie wyciąć z bloku technicznego sylwetkę pływaka.

pokolorować według własnego pomysłu. 

Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: pusta butelka po wodzie o pojemności 

akrętką bez etykiety, dowolny barwnik (np.: tusz, farba lub barwnik 

wodą do wysokości 1/3. 

Zabarwcie wodę kroplą tuszu, odrobiną farby lub mlekiem, aby ułatwić dziecku 

Zakręćcie dokładnie butelkę i sprawdźcie, czy woda się nie wylewa.

Przyjrzyjcie się wodzie (ile jej  jest?). 

według własnych umiejętności - objętość wody. 

Przewróćcie powoli butelkę i zaobserwujcie, co się dzieje. 

obserwuje zmiany w wyglądzie wody. Zapytaj: „Czy teraz wody jest tyle 

nie polega na słownym wyjaśnianiu, ale na gromadzeniu 

warto to doświadczenie powtórzyć kilka razy. 

nia pozwólmy dziecku na swobodne przelewanie wody,

kształcące umiejętność mierzenia płynów i szacowania objętości 

pływaka. Dziecko ma za zadanie 

usta butelka po wodzie o pojemności 

: tusz, farba lub barwnik 

Zabarwcie wodę kroplą tuszu, odrobiną farby lub mlekiem, aby ułatwić dziecku 

Zakręćcie dokładnie butelkę i sprawdźcie, czy woda się nie wylewa. 

obserwuje zmiany w wyglądzie wody. Zapytaj: „Czy teraz wody jest tyle 

nie polega na słownym wyjaśnianiu, ale na gromadzeniu 

dziecku na swobodne przelewanie wody,  


