Zegarmistrz
Cele zajęć:







zapoznanie z zawodem zegarmistrza
poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – zapoznanie z zegarem;
doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli,
wzbogacanie słownictwa czynnego poprzez wypowiadanie się i wyjaśnianie pojęć służących
do określenia czasu
zachęcanie do interesowania się urządzeniami technicznymi
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

https://wordwall.net/pl/resource/957284/wf/%c4%87wiczen
ia

( doskonalenie czytania i pisania)
Potrzebujemy: piłkę, która wypełniona będzie takim materiałem, by
nam nie uciekała, czyli nie chodzi nam o piłkę do odbijania. Jeśli nie
dysponujemy takimi przedmiotami, to możemy wykorzystać np.
dowolną pluszową zabawkę lub inny nieduży przedmiot, który po
rzuceniu pozostanie nam na planszy. Drukujemy tabelkę z
proponowanymi sylabami lub samodzielnie wypisujemy karteczki.
Następnie układamy je na podłodze.
Przebieg gry:
Każdy gracz ma 2 kolejne rzuty piłką (piłką, pluszakiem itp.). Kiedy
rzuci po raz pierwszy odczytuje sylabę, na której zatrzymała się piłka.
Następnie rzuca piłką po raz drugi próbując trafić w pole, które z
pierwszą sylabą utworzy wyraz. Gdy tak się stanie zdobywa punkt
(coś na zachętę, np. naklejkę). Pierwszy rzuca rodzic, zwracając
uwagę dziecka na poprawność wykonanego zadania. Następnie
kolejny zawodnik (dziecko) wykonuje rzut. Oczywiście dokładamy
wszelkich starań, aby dziecko zdobyło więcej punktów ;)
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Po zabawie zapraszam dzieci do wykonania zadania nr 3 i 4, str. 59
w ćwiczeniach Nowa Trampolina sześciolatka

https://www.youtube.com/watch?v=Z8CK80b0B-8

Zabawa słuchowa – odgłosy zegarów . Dziecko ogląda z rodzicem
filmik i stara się zapamiętać nazwy zegarów i ich dźwięki. Następnie
słuchając odgłosów z zamkniętymi oczami stara się rozpoznać rodzaj
zegara.
Teraz chwila odpoczynku przy muzyce 
Rodzice proszą dzieci, żeby usiadły wygodnie
i uważnie wysłuchały piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=EgqEwd9nA7k

U zegarmistrza gra muzyka
aż się zasłuchał cały dom,
bo sto zegarów naraz tyka,
a jeden bije: bim, bam, bom.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Bim, bam, bom.
/2x
Zegar z kurantem przerwał drzemkę,
aż stare kółka drgnęły w nim
i oto zegar gra piosenkę,
starą melodię rym, cym, cym.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Rym, cym, cym.
/2x
U zegarmistrza dzwoni budzik,
niech się obudzi ten kto śpi,
zaraz kukułka się obudzi,
co nie kukała cztery dni.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Cztery dni.

Pytania do dzieci
O jakim zawodzie była mowa w piosence? Co robi zegarmistrz? Jakie zegary
wystąpiły w utworze? W jaki sposób porozumiewały się zegary?
Piosenkę możemy wykorzystać do ćwiczeń rozwijających poczucie rytmu,
pamięci słuchowej, poprawnej artykulacji głosek, a mianowicie dziecko śpiewa
refren (cyk,cyk…, bim….), (cyk, cyk, cyk….., rym….)

https://www.youtube.com/watch?v=_Ty2bbbsXbE

Obejrzyj film, a dowiesz się jak wygląda zegar i jaką pełni funkcję. Co
wskazuje mała wskazówka, a co wielka? Jak odczytywać godziny? –
następstwo (godziny, minuty, sekundy)

Wykonanie modelu zegara
Dziecko otrzymuje zestaw potrzebny do zrobienia zegara:
duży tekturowy talerz lub gotową kartę druku, (tarczę zegara,
cyfry do wycięcia, nożyczki, klej, pinezkę, korek). Wskazówki
zegara (paski odpowiedniej długości) dziecko projektuje i
wycina samodzielnie.
Dziecko wycina tarczę zegara po konturze, następnie koła z
cyframi i wskazówki. Układa krótszą wskazówkę na dłuższej i w
miejscu kropki wbija je pinezką do środka tarczy na zegarze. Z
tyłu zabezpiecza pinezkę korkiem. Na koniec wycięte cyfry
samodzielnie przykleja w odpowiedniej kolejności (karta do
druku na ostatniej stronie).

Zabawa „Zegarowa ruletka”
Ustaw odpowiednią godzinę na swoim zegarze

https://wordwall.net/pl/resource/12148568/matematyka/go
dziny-na-zegarze- wersja łatwiejsza

https://wordwall.net/pl/resource/2375218/ustawgodzin%C4%99-na-zegarze- wersja trudniejsza

10

4

7
12

6

2

9

5

1

8
11

3

Pamiętaj!

źródło: youtube, pinterest, wordwall

opracowała: Katarzyna Mroczkowska

