08.05.2020
Temat tygodnia: W krainie muzyki
Temat dnia: Jak poradzę sobie z hałasem?
Środki dydaktyczne: kartka papieru, grzechotka, maskotka, książka, plastelina, kubek z
wodą
Cele:
- kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych
- budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka
Zadanie 1
Moje skarby – zabawa rozwijająca koncentrację uwagi:
Dziecko siada na środku dywanu z zamkniętymi oczami. Układamy wokół niego różne
przedmioty np. podartą kartkę papieru, grzechotkę, maskotkę lub inne rzeczy. Rodzic próbuje
jak najciszej zabrać jeden przedmiot z kręgu. Jeżeli dziecko usłyszy „złodzieja” musi wskazać
kierunek, z którego pochodzi szmer. Jeśli wskaże dobrze, łapie złodzieja i następuje zamiana
ról.
Zadanie 2
Jak poradzę sobie z hałasem? – rozmowa jak należy dbać o soje uszy na podstawie
doświadczeń dzieci i zabawy dydaktycznej.
Co to za dźwięk? – zabawa dydaktyczna:
Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami. Rodzic prezentuje różne odgłosy, zadaniem dzieci jest
odgadnąć co to za dźwięk: zatrzaskiwanie drzwi, stawianie kubka na stole, przewracanie stron
w książce, przelewanie wody z kubka do kubka, przesypywanie klocków (lub inne dowolne).
Rodzic pyta:
- które z tych odgłosów było dla Ciebie przyjemne?
- które były nieprzyjemne?

- jak myślisz dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a drugie nie ?
- od czego to zależy?
Tłumaczymy dziecku o szkodliwości hałasu dla naszego słuchu.
Zadanie 3
Karta pracy:

Zadanie 4
Ucho – dzięki niemu słyszę:

Tłumaczymy dziecku, że narządem słuchu są uszy – że to dzięki nim słyszymy. Mówimy :
dotnij swojego ucha – to czego dotykasz to małżowina uszna, część ucha zewnętrznego, bo
ucho to nie tylko to czego dotykacie, duża część aparatu słuchowego znajduje się w środku
głowy – to ucho wewnętrzne. Jeszcze raz dotknij małżowiny usznej – to ona zbiera wszystkie
dźwięki z otoczenia, które przedostają się do otworu w uchu – czyli wewnętrznego przewodu
słuchowego.
Zadanie 5
Wykonanie modelu ucha z plasteliny
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