Witam was serdecznie 
Dziś porozmawiamy sobie o gwiazdach.

1. Zapraszam was do wysłuchania cudnej kołysanki „Idzie niebo
ciemną nocą”
https://www.youtube.com/watch?v=DFBvKU7IcGM
Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdki błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
Jak wyjrzały, zobaczyły,
to nie chciały dłużej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać.
Gwiazdki nie są do zabawy,
bo by nocka była zła.
Jak usłyszy kot kulawy,
śpijcie ptaszki, aaa...

2. Spójrzcie, jak piękna potrafi być noc, jak piękne może być niebo
nocą. Co sprawiło, że jest tak ładnie? Oczywiście to gwiazdy.
Świat jest niezwykle różnorodny i piękny. Zapraszam Was teraz
do nocnej wędrówki po niebie. Pojedziemy Wielkim Wozem”.

Gdy zapada noc, niebo nad głową usiane jest gwiazdami.
Wyglądają one jak małe iskierki, ponieważ są w wielkiej
odległości od Ziemi, ale w rzeczywistości są to ogromne,
rozpalone kule gazowe, podobne do Słońca. Jeśli połączymy
niektóre z nich umownymi liniami (tak na niby) ukażą się nam
bajeczne figury, tzw. gwiazdozbiory. Oto niektóre z nich:

3. Obejrzyjmy film edukacyjny, który wyjaśni nam “Czym są
Gwiazdy?”
https://www.youtube.com/watch?v=qtyymBB022k
4. Czy wiecie jakie urządzenia pomagają nam oglądać gwiazdy z
bliska?
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5. Czas na kilka zagadek:
Nie widać ich w ciągu dnia,
chociaż są nad nami.
Można je zobaczyć
tylko wieczorami. (gwiazdy)

Kiedy nocą słońca,
nie ma już na niebie,
świeci całym sobą,
lub kawałkiem siebie. (księżyc)

Jej długi warkocz złotem błyska,
siostrą jest gwiazd i księżyca.
Rzadko odwiedza nasze niebo.
Niesie wieści. Jakie? To tajemnica. (kometa)

Bardzo mu dobrze się wiedzie,
do pracy rakietą jedzie –
na podbój kosmosu, planet
i w galaktyki nieznane. (kosmonauta)

Z ziemi do gwiazd
mknie pocisk złoty,
szybszy niż wiatr
i samoloty. (rakieta)

6. Zapraszam Was do wysłuchania pięknej bajki o pewnej małej
dziewczynce i jej niesamowitej przygodzie. (Bardzo proszę
rodziców o pomoc w przeczytaniu bajeczki)
„Gwiazdka”
Było już bardzo późno. Oliwka była w swoim pokoju i szykowała
się spać. Przed pójściem do łóżka chciała jeszcze popatrzeć na pięknie
rozgwieżdżone niebo.
Nagle zauważyła, że jedna z gwiazd jest coraz większa. Robiła się
większa i większa. Oliwka zrozumiała, że gwiazda się do niej zbliża.

Otworzyła okno, a wtedy gwiazdka wleciała do pokoju. Poturlała się
po dywanie i wpadła pod łóżko.
- Ojej! Ale ty jesteś malutka! - Oliwka była zaskoczona. - Mama
opowiadała mi o spadających gwiazdach, ale nigdy nie uprzedziła
mnie, że gwiazdy wpadają do domów.
Oliwka zajrzała pod łóżko.
- Jesteś gorąca czy zimna? - zapytała gwiazdkę, która nie
odpowiadała.
Sięgnęła więc po nią i przekonawszy się, że się nie poparzy,
wzięła nieproszonego gościa na ręce.
- Co ja teraz z tobą zrobię? - zastanawiała się Oliwka.
Postanowiła zapytać mamę. Położyła gwiazdkę na poduszce i
zeszła po schodach do mamy.
- Mamo, co byś zrobiła, gdyby nagle spadła z nieba jakaś
gwiazdka i wpadła do twojego pokoju? - zapytała Oliwka.
- Nawet najmniejsza gwiazdka nie zmieściłaby się nawet w
największym pokoju. - odpowiedziała mama.
- A gdyby była mała jak moja poduszka?
Mama zaprosiła Oliwkę na swoje kolana i przytuliła ją.
- A ty, skarbie, chciałabyś być sama daleko od mamy? - zapytała
córeczkę. - Trzeba by gwiazdce pomóc wrócić do domu.
- Ale jak? - dociekała Oliwka.
- Wzięłabym jakiś balonik, napompowałabym go powietrzem,
przywiązałabym do niego gwiazdkę i wypuściłabym ją do nieba. wyjaśniła mama.
Ten pomysł bardzo się Oliwce spodobał, bo sama umiała to
zrobić i nie musiała nikomu zdradzać, że naprawdę odwiedziła ją
gwiazdka z nieba.
Oliwka wróciła do swojego pokoju i zajrzała do szuflady, w której
trzymała różnokolorowe baloniki: czerwone, żółte, niebieskie, zielone,
białe, różowe, pomarańczowe i fioletowe.
- Który wybrać? - zastanawiała się Oliwka. - Może biały, bo
będzie najlepiej widoczny na tle ciemnego nieba?
Potem nadmuchała balonik i zawiązała go pomarańczową
wstążką, do której przywiązała też gwiazdkę.
- Nie bój się! - uspokajała gwiazdkę. - Zaraz będziesz w domu.
Oliwka otworzyła okno i wypuściła balonik, jak podpowiadała
mama. Balonik wzniósł się i wznosił coraz wyżej, zabierając ze sobą

gwiazdkę.
- Pa, pa! - żegnała się z gwiazdką Oliwka - Pa, pa!
Dopiero rano, gdy w szufladzie nie brakowało białego balonika
ani pomarańczowej wstążki, Oliwka zrozumiała, że to był tylko sen.
Ale od tamtej pory chętnie spogląda w niebo i wyobraża sobie, co by
było, gdyby gwiazdki naprawdę odwiedzały dzieci w ich domach.
-Jak miała na imię dziewczynka?
- Co wleciało do jej pokoju?
- Co doradziła Oliwce jej mama?
- W jaki sposób Oliwka pomogła wrócić gwiazdce do domu?
7. Czy wiecie kochani kim jest ASTRONOM?
Astronom
jest
naukowcem,
badaczem
zajmującym
obserwowaniem ciał niebieskich i całego Wszechświata.
W Polsce najbardziej znanym astronomem jest Mikołaj Kopernik.

Posłuchajmy troszkę o jego historii
https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4
8. Dzisiaj pokażę wam jak w prosty sposób stworzyć kosmos 
Kosmos- praca plastyczna
Potrzebujesz:
– czarną kartkę
– farby

– ziemniaki
– rolkę po papierze toaletowym
– słomkę do napojów

9.

Sposób wykonania:
1. Przygotowujemy stemple. Tutaj poprosimy o pomoc
rodziców. W tym celu nacinamy słomkę- powstaną gwiazdki.
Ziemniaki przecinamy na pol- powstaną planety i słońce
Z jednego ziemniaka wycinamy kształt rogalika- to będzie
księżyc.
Rolka po papierze posłuży do zrobienie pierścieni wokół
planety.
2. Przedszkolaki Samodzielnie maczamy przygotowane stemple
w farbie i odbijamy na kartce.

Praca prosta, ale efektowna:-) Zobaczcie jakie kosmiczne prace mogą
powstać.

Czekam na foteczkę 

Moi kochani już w najbliższy poniedziałek
spotykamy się w naszej klasie. WRACAMY !
Mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno jak ja.
Kochani przez weekend przypomnijcie sobie
wierszyki i piosenki do przedstawienia o Ziemi.
To bardzo ważne bo od poniedziałku próby ruszają
pełną parą.

Przynieście proszę książki, zeszyty i wszystkie prace,
które były zadane.
To już wszystko na dzisiaj 
Ściskam mocno
Ciocia Agata
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
Opracowanie materiału nauczycielki grupy „O”
2020/2021 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

