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Temat tygodnia: ODKRYWAMY ŚWIAT

Temat dnia: „Zabawy w detektywów”

Prowadząca: mgr Jessica Wacławik, mgr Amanda Profus-Małkiewicz

Witajcie Tygryski! Dzisiaj przed nami kolejny dzień odkrywania świata! Zaczynajmy!

I *Na początek obejrzyjcie ilustrację i spróbujcie odgadnąć, o kim będą dzisiejsze zajęcia:

Tak, to detektyw! Możemy się do niego zwrócić o pomoc gdy coś nam zaginie, zgubimy coś lub 
ktoś nam coś ukradnie. 

*Zagrajcie w grę interaktywną pt. „Atrybuty detektywa” , dzięki której poznacie urządzenia, które 
pomagają mu w pracy: 

https://wordwall.net/pl/resource/1953440/detektyw-atrybuty-detektywa

Opowiedzcie krótko, do czego służą te przedmioty i jak można je wykorzystać w toku śledztwa. 

II Wysłuchajcie wiersza Magdaleny Ledwoń pt. „Zagadka detektywistyczna” :

https://wordwall.net/pl/resource/1953440/detektyw-atrybuty-detektywa


Dziś jest całkiem niewesoło!

Martwią się wszyscy wokoło,

bowiem dziś z naszego zoo

uciekł groźny lew.

Pan detektyw szuka lwa.

Wziął do pracy się raz dwa,

bo się na swej pracy zna!

I przeszukał… zlew?!

Wybrał się też do Fromborka

tam po plaży wciąż się błąkał,

i pod nosem ciągle bąkał:

„Wiślany za-lew”.

Wrócił na krakowskie Błonie,

Przysiadł z boku – na betonie.

„Gdzieś tu przecież są lewkonie”

– mruczał cały czas.

„Eureka! Mam już lwy!

Nie jednego, ale trzy”

– tak się cieszy pan detektyw.

Czy masz je też ty?

Podpowiem ci, mój czytelniku,

że ukryły się w wierszyku.

Odpowiedzcie na pytania:

    1. Kogo szukał detektyw? 

    2.W jakie miejsca się udał? 



   3.Czy udało mu się znaleźć tego, kogo szukał?

* Jakimi zmysłami poznajemy świat? – zabawa dydaktyczna.
Prawdziwy detektyw do odkrywania kolejnych tropów w śledztwie wykorzystuje swoje zmysły. 
Obejrzyjcie filmik edukacyjny pt. „Człowiek i jego zmysły” :

https://www.youtube.com/watch?v=9LppwCB1QDg&t=287s

Wymieńcie wszystkie zmysły człowieka i podajcie propozycje, co możemy dzięki nim zbadać ( np. 
smak wody – zmysł smaku, piasek – zmysł dotyku, kwiaty – zmysł węchu). 

*Uzupełnijcie kartę pracy ze strony 8. 

III Jak przystało na prawdziwych detektywów, każdy z nich powinien posiadać legitymację! 
Pobierzcie i wydrukujcie szablon ze strony : 

https://drive.google.com/file/d/0Bz1vMqUwDhZEZEt0aTEwSlJ6dUU/view

Następnie przy pomocy mamy/taty uzupełnijcie swoje dane i zaprojektujcie okładkę waszej 
legitymacji.

Powodzenia!

https://drive.google.com/file/d/0Bz1vMqUwDhZEZEt0aTEwSlJ6dUU/view
https://www.youtube.com/watch?v=9LppwCB1QDg&t=287s

