Dzień dobry Króliczki

● Przywitanka:
https://www.youtube.com/watch?v=IFj4BW0O3gI
Zabiorę Cię teraz w niezwykłą podróż, zamienisz się w
kosmonautę, bo to będzie podróż kosmiczna :)
Opowieść ruchowa ( kosmos ) …..mama czyta – ty naśladujesz
kosmonautę
Wybieramy się w podróż kosmiczną , zanim wystartujemy
musimy się odpowiednio ubrać , wkładamy kombinezon , prawa
noga , lewa noga , zapinamy suwak szszuuuu , wkładamy jeden
but , drugi but , prawą rękawicę , lewą rękawicę i hełm . Uwaga
wsiadamy do rakiety włączamy silnik zapinamy pasy i odliczamy
nie wiem czy potrafisz liczyć w drugą stronę 3.2.1 start , lecimy
wysoko, jeszcze wyżej wchodzimy w przestrzeń kosmiczną,
turbulencje czujesz , burza kosmiczna, odłamki skał musimy
uciekać przechyl się w jedną stronę , potem w drugą stronę ufff
udało się , o jakaś planeta lądujemy .
Klaszczemy , tupiemy i cichutko siadamy.

● Zapraszam Cię na film:
https://www.youtube.com/watch?v=LqCXZrCI9Pw
Podobał ci się film spróbujesz odpowiedzieć na pytania?
1. Czym jest słońce ?
2. Po czym krążą planety wokół słońca ?
3. W jaki sposób można udać się w podróż kosmiczną ?
4. Jak nazywa się planeta ,która ma pierścienie ?
5. Jak nazywa się planeta na której jest życie?
6. Jaką planetę nazywamy czerwoną?

Przyjrzyj się obrazkowi i połącz te same obrazki.

Wytnij obrazki z ramek na dole i wklej w odpowiednim rytmie

Powtórzymy sobie wszystko to co teraz wiemy o planetach.
Nasz układ słoneczny nazwany tak, bo wszystko co się w nim
znajduje, w tym nasza Ziemia, krąży wokół Słońca . Osiem
planet porusza się po orbitach- takich torach wokół gwiazdy
,którą jest Słońce . Ziemia również krąży po orbicie wokół Słońca,
a także wokół własnej osi .
Merkury – najmniejsza planeta , najbliżej słońca układu
słonecznego, powierzchnia podobna jest do księżyca jest skalista.
Tu jest bardzo gorąco.

Wenus – gwiazda pasterzy , otacza ją gruba warstwa chmur jest
to najgorętsza planeta układu słonecznego .
Ziemia – trzecia planeta od słońca na ziemi jest planetą
na której rozwinęło się życie , ziemia widziana z kosmosu jest
w dużej części niebieska .
Mars – zwany czerwoną planetą przez rdzawo czerwoną barwę ,
jest zimny i skalisty. Jowisz – największa planeta, w jego
atmosferze szaleją silne burze .
Saturn – planeta z charakterystycznymi pierścieniami , pierścienie
składają się z lodu i odłamków skał
Uran – jest najzimniejszą planetą.
Neptun – najbardziej oddalony od słońca, tu z kolei szaleją wiatry.
Jest jeszcze Pluton planeta karłowata .
Układ słoneczny jest częścią galaktyki zwanej drogą mleczną .

Otwórzcie Karty Pracy 4 na s. 66-67. Porozmawiajcie z rodzicami
na temat obrazków, odczytujemy podpisy ( globalnie), dzielimy
wyrazy na sylaby. Układamy zdanie z podanym wyrazem, liczymy
wyrazy w zdaniu.

Kosmos- 8 pomysłów na zabawy i prace plastyczne
https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/kosmos-8-pomyslowzabawy-i-prace-plastyczne.html

