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Dobra praktyka
Tytuł dobrej praktyki

„Wulkan z piany” – zabawa badawcza

Autor

Marta Glinkowska

Cele dobrej praktyki

Odkrywanie właściwości wody, sody, octu. Zapoznanie
z właściwościami wody, sody i octu, doskonalenie
sprawności ruchowej, doskonalenie sprawności
manualnych.

Opis dobrej praktyki

1. „Latający dywan” – zabawa ruchowa. Dziecko
siada na ręczniczku lub małym kocu i
przemieszcza się po wyznaczonej trasie,
używając tylko siły rąk i ślizgając się po podłodze
na kocu.
„Spacer na krawędzi” – dziecko ustawia się na
krawędzi dywanu i przemierza go wokół krokiem
dostawnym.

2. „Jak to pachnie” – zabawa sensoryczna. Dziecko
ogląda i wącha ocet i sodę oczyszczoną.
Wypowiada się na temat stanu skupienia:
proszek, płyn oraz określa zapach.
„Wulkan z piany” – zabawa badawcza.
Odkrywanie właściwości wody, sody, octu.
Pomoce: wysokie naczynie (słoik, wazon,
szklanka), woda, ocet, soda oczyszczona.
Dziecko pod nadzorem rodzica wykonuje
eksperyment.
Można obejrzeć krótki film i wykonywać
eksperyment z Panią, która go przedstawia😊;
link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA
Wysokie naczynie (słoik, wazon, szklankę)
wstawiamy dla bezpieczeństwa do miski,
nalewamy wodę, dodajemy ocet do naczynia i
wsypujemy sodę oczyszczoną.
Rodzic pyta dziecko: Czy wiesz, co wydobywa się
z naczynia?
Po kilku minutach z naczynia zaczyna wydobywać
się piana. Ocet, czyli kwas octowy reaguje z
sodą. Powstaje wybuchowa reakcja. Pęcherzyki
powietrza pękają i reagują z sodą, wytwarzając
syczący dźwięk. Gdy mieszamy ocet z sodą
oczyszczoną, powstaje gaz zwany dwutlenkiem
węgla. Tworzy on w occie bąbelki gazu.
„Z czym kojarzy się piana?” − zabawa słowna
twórcza.

Dziecko wymyśla skojarzenia do wychodzącej z
butelki piany.
3. „Wulkan z masy solnej” – wykonanie pracy
plastycznej przestrzennej.
I.

Przygotuj masę solną. Będziesz do tego
potrzebować soli, mąki i wody.
Przepis na masę solną:
•

szklanka mąki;

•

szklanka soli;

•

125 ml wody (wodę najlepiej dolewać

powoli, ponieważ może się okazać, że będzie
trzeba jej dodać mniej lub więcej niż w podanym
przepisie😊).
Całość należy dobrze ugnieść, aż do uzyskania
jednolitej i gładkiej masy.
II. Ulep wulkan z masy solnej.
III. Kiedy wyschnie – pokoloruj go farbkami. Krater
pomaluj na czarno, a zbocza wulkanu na zielono.
Okolice krateru na zboczu wulkanu pokoloruj na
szaro i czerwono. Czerwona rzeka lawy też się
przyda😊.
4. Zabawy dowolne – pobaw się klockami. Może
spróbujesz zbudować wulkan.
Powodzenia😊
Stan realizacji

Zakończona

Najważniejsze efekty

Dzieci, przeprowadzając samodzielne eksperymenty
(oczywiście wykonywane pod nadzorem rodzica),

odkrywały właściwości wody, sody, octu. Doskonaliły
także sprawność manualną lepiąc z masy solnej.

Dobra praktyka
Tytuł dobrej praktyki

Muzyka wokół nas

Autor

Lidia Majewska

Cele dobrej praktyki



usprawnianie aparatu mowy poprzez
wypowiadanie wyrazów dźwiękonaśladowczych;



kształtowanie orientacji w przestrzeni;



kształtowanie umiejętności postępowania
zgodnie z instrukcją słowną.

Opis dobrej praktyki

1. „Pełno dźwięków” – zabawa artykulacyjna na
podstawie rymowanki M. M. Skrobacz.
Usprawnianie aparatu mowy poprzez wypowiadanie
wyrazów dźwiękonaśladowczych.
Pełno dźwięków jest dokoła,
wrona – kra, kra, kra, kra, woła.
Wietrzyk szumi: szu, szu, szu,
krówka muczy: mu, mu, mu.
Deszczyk pada: kap, kap, kap,
woda chlupie: chlap, chlap, chlap.
Krzesło skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp,
zegar tyka: tik-tak, tik.
Kurczę piszczy: pi, pi, pi,
a pies groźnie szczerzy kły: wrrr.
Stuka obcas: stuk, stuk, stuk,
dzięcioł puka: puk, puk, puk.
Indyk woła: gul, gul, gul,

woda w rurach: bul, bul, bul.
„Idę za dźwiękiem” – zabawa ruchowa.
Rozwijanie sprawności ruchowej.
Kształtowanie orientacji w przestrzeni.
Spaceruj po pokoju w różnych kierunkach. Kiedy
usłyszysz dźwięk uderzania o siebie dwóch
drewnianych łyżek, ustawiasz się za rodzicem,
który na nich gra, i idziesz „za dźwiękiem”. Gdy
rodzic przestanie grać, maszeruj znów w różnych
kierunkach. Pamiętaj o zachowaniu zasad
bezpieczeństwa!

2.

„Muzykant” – zabawy rytmiczne z wykorzystaniem
różnych przedmiotów.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na
zmiany tempa, dynamiki, barwę w muzyce.
Wyzwalanie radości poprzez udział w zabawie.
Należy przygotować:
• nagranie muzyki – Martin Marais „Le Basque”
(https://youtu.be/u0AkGzmMc-g/)
przedmioty, z których można wydobyć dźwięki,
np.:


klocki,



patyki,



gazeta,



różnego rodzaju folie,



ceramiczny kubek,



plastikowa butelka.

Słuchając muzyki, graj na różnych przedmiotach,
które masz przed sobą.
3. „Mój bębenek” – tworzenie instrumentu.

Kształtowanie umiejętności postępowania zgodnie
z instrukcją słowną.
Należy przygotować:
• puste opakowanie po kawie zbożowej,
• balon,
• taśmę izolacyjną,
• kolorowy papier (lub inne ozdoby),
• nożyczki,
• ołówek z gumką (najlepiej jeszcze
nienaostrzony),
• instrukcję wykonania bębenka.
Instrukcja wykonania bębenka
Źródło instrukcji: https://powerofmelody.com/
KROK 1.
Przytnij balon, z jego górnej części powstanie
membrana bębenka.
Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania
nożyczek.
KROK 2.
Naciągnij membranę na pojemnik (z tej strony, gdzie
jest otwór puszki).
KROK 3.
Przyklej do pojemnika brzeg naciągniętego balonika
przy pomocy taśmy izolacyjnej. Taśma powinna
mocno „przytrzymywać” membranę, aby nie zsuwała
się podczas gry.
KROK 4.
W dowolny sposób ozdób bębenek.
Postępuj zgodnie z podaną instrukcją.
Zagraj na bębenku, uderzając w niego ołówkiem
(stroną, na której jest umieszczona gumka).
Ty i twoi rodzice bardzo się napracowaliście, robiąc

bębenek. Odłóż instrument w takie miejsce, aby się
nie zniszczył.
Podczas tworzenia propozycji powyższych zajęć dla
dzieci wykorzystano:
• pomysły własne;
• materiały zawarte w: Zabawy z porami roku –
pakiet trzylatka, wyd. Podręcznikarnia (przewodnik
metodyczny)
Wiersz pt. „Pełno dźwięków” został zaczerpnięty z:
Przedszkole trzylatka. Przewodnik metodyczny, cz.
3. Wydawnictwo MAC.
Stan realizacji

Zakończona

Najważniejsze efekty

Dzieci wykonały w sposób prawidłowy ćwiczenia
artykulacyjne. Podczas realizacji zadań powstały
bardzo ładne instrumenty, które dzieci wykorzystywały
w wielu zabawach podczas kształcenia na odległość.
Dzieci chętnie podjęły zabawy rytmiczne z
wykorzystaniem różnych przedmiotów.

Dobra praktyka
Tytuł dobrej praktyki

„Dlaczego jajko nie tonie” – przeprowadzenie
eksperymentu z jajkami. Badanie wpływu gęstości
wody na wyporność.

Autor

Marta Glinkowska

Cele dobrej praktyki

Poznanie wpływu gęstości wody na wyporność,
kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania
potraw z wykorzystaniem jajek.

Opis dobrej praktyki

Bardzo proszę, aby na zajęcia przygotować:
• 4 surowe jajka;
• 1 ugotowane jajko;
• pustą plastikową butelkę.

1.Zabawy z wykorzystaniem jajka na twardo.
„Toczenie” – rodzic i dziecko siadają naprzeciwko
siebie przy stole i toczą do siebie jajko po jego blacie.
Uważamy, żeby jajko nie spadło na podłogę.
„Przenoszenie” – z jednej strony pokoju ustawiamy
miseczkę.
Dziecko ustawia się na drugim końcu pokoju. Rodzic
wręcza dziecku dużą łyżkę i kładzie na niej jajko na
twardo.
Zadaniem dziecka jest w jak najkrótszym czasie
przenieść jajko do pustej miski na drugim końcu
pokoju, korzystając z łyżki. Jajko nie może spaść z
łyżki, jeżeli tak się stanie, dziecko wraca na start.
Zadanie powtarzamy kilka razy. Rodzic odmierza
dziecku czas, licząc głośno sekundy. Możemy się
zamienić rolami: jajko zanosi rodzic, sekundy liczy
dziecko.
„Znajdź jajko” – rodzic zawiązuje dziecku oczy,
następnie chowa w pokoju (w dowolnym miejscu) jajko.
Zadaniem dziecka jest odnalezienie jajka. Rodzic
kieruje dzieckiem, mówiąc np. „Zrób dwa kroki do
przodu, a teraz trzy kroki w prawą stronę, dobrze, a
teraz znowu dwa kroki do przodu i trzy kroki w lewą
stronę”. Zabawa trwa dopóki dziecko nie odnajdzie
jajka, (nie będzie miało go w swojej ręce).

„Wdech i wydech” – dziecko staje w rozkroku (bez
jajka). Na hasło: Wdech, podnosi ręce do góry,
wciągając powietrze nosem. Na hasło: Wydech,
opuszcza ręce w dół, wypuszczając powietrze ustami.
2.„Dlaczego jajko nie tonie” – przeprowadzenie
eksperymentu z jajkami. Badanie wpływu gęstości
wody na wyporność.
Pomoce: 4 szklanki, dzbanek lub butelka z wodą, 4
surowe jajka, duża łyżka, sól.
Dziecko pod nadzorem rodzica wykonuje eksperyment.
Można obejrzeć krótki film i wykonywać eksperyment z
Panią, która go przedstawia.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=gUxSTTwzQ8
Nalewamy wodę do jednej szklanki i wkładamy do niej
jajko.
Pytamy dziecko, co się stało z jajkiem?
Czy jajko pływa, czy zatonęło?
Dziecko odpowiada, że zatonęło.
Do pozostałych szklanek, które nam zostały wlewamy
również wodę.
Dobrze jest oznaczyć je cyframi 1, 2, 3.
Można zamiast cyfr przed każdą ze szklanek położyć
np. odpowiednią ilość małych klocków Lego lub
zapałek.
Kiedy nasze szklanki są już ponumerowane,
przystępujemy do eksperymentu.

Do szklanki z numerem jeden wsypujemy jedną łyżkę
soli i mieszamy (aż sól się rozpuści).
Do drugiej szklanki wsypujemy dwie łyżeczki soli i
mieszamy (aż sól się rozpuści).
Do trzeciej szklanki wsypujemy trzy łyżeczki soli i
mieszamy (aż sól się rozpuści).
Do każdej szklanki wkładamy po jednym jajku.
Obserwujemy, co się dzieje. Pytamy dziecko: W której
szklance jajko pływa, a w której tonie?
Jajko pływa w szklance drugiej i trzeciej, ponieważ
wsypaliśmy do niej więcej soli.
Jajko, pływając w zwykłej wodzie jest od niej cięższe i
dlatego opada na dno naczynia.
Gdy do wody dodamy sól (odpowiednią ilość), jajko
natomiast wypływa na powierzchnię, ponieważ woda z
solą jest cięższa od jajka (ma większą gęstość).
3. „Mały kucharz” – dzisiaj eksperymentowaliśmy z
jajkami. Zastanów się, jaką potrawę lub słodką
niespodziankę mógłbyś przygotować z jajek.
Stan realizacji

Zakończona

Najważniejsze efekty

Dzieci poprzez samodzielne przeprowadzenie
eksperymentu (oczywiście wykonywanego pod
nadzorem rodzica) poznały wpływ gęstości wody na
wyporność, kształciły umiejętności samodzielnego
wykonywania potraw z wykorzystaniem jajek.

Dobra praktyka
Tytuł dobrej praktyki

„Woda i drożdże” – zabawa badawcza. Odkrywanie
właściwości wody i drożdży. Zabawy ruchowe i
plastyczne z wykorzystaniem balonu.

Autor

Marta Glinkowska

Cele dobrej praktyki

Odkrywanie właściwości wody i drożdży, doskonalenie
sprawności ruchowej, doskonalenie sprawności
manualnej.

Opis dobrej praktyki

Bardzo proszę, aby na zajęcia przygotować:
•

drożdże

•

cukier

•

pustą plastikową butelkę oraz 2 balony.

1.„Zabawy i ćwiczenia poranne”.
„Marsz w różnych kierunkach” − rodzic może zagrać na
garnku, uderzając łyżką o dno garnka. Na mocniejsze
uderzenie, dziecko staje na jednej nodze, ręce w bok.
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia.
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięganie
rękoma jak najwyżej, następnie przysiad, ręce należy
położyć na podłodze, głowa nisko − odpoczynek.
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu
tułowia.
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w
lewo w tył i w prawo w tył.
Zegarek chodzi – dziecko wymawiając tik-tak porusza
głową w prawo i lewo.
„Znajdź sobie parę!” – zabawa ruchowa orientacyjno porządkowa. Dziecko biega po pokoju w dowolnych

kierunkach, na hasło: Znajdź sobie parę! – dziecko
szuka sobie pary (rodzic).
„Marsz parami po obwodzie koła”.
2.„Woda i drożdże” – zabawa badawcza. Odkrywanie
właściwości wody i drożdży.
Pomoce: drożdże w ilości dwóch łyżeczek, 50 ml ciepłej
wody, 3 łyżeczki cukru, balon, pusta plastikowa butelka,
woda.
Dziecko pod nadzorem rodzica wykonuje eksperyment.
Można obejrzeć krótki film i wykonywać eksperyment z
Panią, która go przedstawia; link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=nqnvNdU-wyE
Do butelki wsypujemy drożdże, następnie dodajemy
cukier i wlewamy 50 ml ciepłej wody, dokładnie
zakręcamy butelkę, całość dobrze mieszamy
(potrząsamy ostrożnie butelką). Wymieszany roztwór
odkręcamy, na otwór butelki naciągamy balon. Suche
drożdże po zalaniu ciepłą wodą i dodaniu cukru
zaczynają być aktywne.
Dziecko obserwuje napełnianie się balonu dwutlenkiem
węgla.
Jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost balonu, to butelkę
wstawiamy do ciepłej wody.
Po wykonaniu eksperymentu dziecko próbuje
odpowiedź na pytanie: Dlaczego balon się
napompował?
Rodzic wyjaśnia: drożdże, korzystając z cukru jako
pokarmu, i ciepła wytwarzają gaz zwany dwutlenkiem
węgla, który napełnia balonik.
3.„Samodzielne dmuchanie balonu” (do zabawy

wykorzystujemy drugi balon, nie ten z eksperymentu) –
zabawa oddechowa. Dziecko samodzielnie próbuje
nadmuchać balon (jeżeli sobie nie radzi to rodzic
pomaga), zawiązujemy supełek na nadmuchanym
balonie (czynność wykonuje rodzic).
„Kolorowy balon” - zabawa plastyczna. Rysowanie
mazakiem na balonie dowolnego rysunku.
4.„Balonowe zabawy” – zabawy ruchowe z balonami.
Zabawy dowolne z wykorzystaniem ozdobionych
balonów.
Stan realizacji

Zakończona

Najważniejsze efekty

Dzieci poprzez samodzielne przeprowadzenie
eksperymentów (oczywiście wykonywanych pod
nadzorem rodzica) odkryły właściwości wody i drożdży,
poznały właściwości wody, magnesów, wpływ octu na
skorupę jajka, zostały zapoznane z procesem
krystalizacji, odkrywały właściwości wody, sody, octu,
badały wpływ gęstości wody na wyporność.

