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MODUŁ 5
GREJPFRUT



Dziś mam dla Was niezłą gratkę. 

Ten owoc jest prawdziwym wyzwaniem dla kubków smakowych.
Jednak myślę, że Wasz profesjonalizm kolejny raz zapewni nam
zwycięstwo. O czym mówię?

Mój Agent zaraz przedstawi Wam najważniejsze informacje.

Rozpoznajcie teren, bądźcie odważni i konsekwentni. 

Liczę na Was,
Profesor ANIMKA

Serwus!
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Wartości odżywcze buraka

Potas

magnez

GREJPFRUT
wartości odżywcze



Przekrajamy grejpfruty na pół.

Wyciskamy sok za pomocą ręcznej wyciskarki

Dosładzamy do smaku. 

1.

2.

3.

Smacznego! :)

Sok grejpfrutowy

Składniki

Przygotowanie

grejpfruty

opcjonalnie: dowolne słodzidło np. miód

Zadanie te, wydawać by się mogło - mało interesujące, niesie     
 za sobą ogromny potencjał terapeutyczny. Jaki?
Obsługa wyciskarki ręcznej to spory wysiłek dla naszych rąk,      
 a szczególnie dla nadgarstków, które odgrywają bardzo ważną
rolę podczas... pisania! Sprawność nadgarstka warunkuje pracę
dłoni oraz wpływa na osiąganie sukcesów edukacyjnych.



Grejpfrutowe dodawanie

Wydrukuj i wytnij pomoce dydaktyczne zamieszczone na następnej
stronie (wszystkie kartki x2). Połóż w miejscu widocznym                      
i dostępnym dla dzieci.
Przygotuj przestrzeń: połóż na dywanie 3 dywaniki matematyczne.
Jeśli nimi nie dysponujesz, wykorzystaj inne dostępne przedmioty,
które wyznaczą i ograniczą przestrzeń działań matematycznych
np. kartki A3.

1.

2.

Dziecko wykonuje rzut kostką. Liczy kropki na kostce, ustala wynik            
i układa na dywaniku właściwą liczbę grejpfrutów. Przed dywanikiem
 dokłada planszę z kropkami. Dokłada znak dodawania między
dywanikami i powtarza wcześniej opisaną czynność przy drugim
dywaniku. Kładzie znak równości pomiędzy drugim i trzecim dywanikiem.   
Wykonuje obliczenie, wyznacza wynik dodawania, dokłada odpowiednią
liczbę grejpfrutów oraz właściwą planszę z kropkami. 

Przebieg zabawy:



W zależności od możliwości i potrzeb dzieci możesz wzbogacić
zabawę o np. dodanie cyfr z innych projektowych zadań. Jeśli
dodawanie w zakresie 10 to dla Twojej grupy zbyt proste
zadanie, możesz zwiększyć zakres liczebników do 12 poprzez
wykorzystanie dwóch zwykłych kości do gry.

Jeśli dodawanie w zakresie 10 jest dla Twoich dzieci zbyt trudne,
możesz przygotować własną kostkę do gry w oparciu o nasz
szablon.

Przykład:

Przykładowe cele:
rozwijanie umiejętności przeliczania
przedmiotów w zakresie do 10
doskonalenie umiejętności dodawania
stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania
indywidualnych sukcesów
rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji
uwagi

Podstawa programowa: III/1, IV/13, IV/15









Wyklejanka



Labirynt

 WERSJA1.



2.  WERSJA



3.  WERSJA



Pokoloruj tyle rysunków, ile kropek znajduje się po ich lewej stronie.

Matematyczna kolorowanka



Ręce w ruch!

Co potrzebujesz?

Przygotowanie:

2 pojemniki (z możliwością zawiązania włóczki, np. plastikowe
ażurowe lub papierowe po chusteczkach)
2x włóczka/ sznurek o takiej samej długości
2x rolka po papierze toaletowym
piłeczki do ping ponga/ z suchego basenu w liczbie
odpowiadającej liczbie dzieci + kilka dodatkowych
2x hula hop

Jedną końcówkę włóczki przywiązujemy do pojemnika, drugą do rolki

po papierze toaletowym. 

Dzielimy dzieci na 2 grupy. Przedszkolaki siadają jeden za drugim. 

Włóczkę/ sznurek rozwijamy, pojemniki stawiamy po drugiej stronie

sali. Nauczyciel zajmuje miejsce w pobliżu pojemników i wkłada do

każdego po jednej piłce "grejpfrucie".

1.

2.

3.

Zorganizujcie zawody! Która drużyna zbierze więcej grejpfrutów?



Dziecko 1 Dziecko 1

Zawody rozpoczyna pierwsze dziecko z każdej drużyny. Zadaniem  jest

nawinięcie włóczki na rolkę tak, by przyciągnąć pojemnik do siebie. Piłkę

należy wyciągnąć i przełożyć do hula hopa.

Następnie osoba, która nawijała włóczkę, odwija ją, ustawiając pojemnik

na miejscu startu i udostępnia miejsce kolejnej osobie z drużyny. W tym

czasie nauczyciel przekłada kolejną piłkę do pojemnika.

Zabawę kończymy, gdy każde dziecko miało okazję wykonać zadanie.

Wygrywa drużyna, która zgromadziła więcej piłek.

1.

2.

3.

4.

wzmacnianie poczucia przynależności do grupy
rozwijanie spostrzegawczości

trening małej motoryki
wdrażanie do przestrzegania zasad gry
wspomaganie rozwoju społeczno -
emocjonalnego: zdrowa rywalizacja, pogodzenie
się z przegraną, szacunek dla przeciwnika

       i koordynacji wzrokowo- ruchowej

Podstawa programowa: I/5, I/7, II/8, III/1, III/2, IV/15

Przykładowe cele:



Puzzle
w serwisie internetowym grypuzzle.pl

Przykładowe cele:
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
trening koncentracji uwagi i uważności
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
relaksacja i wyciszenie
wspieranie cierpliwości
regulacja emocji i wspieranie radzenia sobie z
napotkanymi problemami
kształtowanie pozytywnej samooceny

Podstawa programowa: I/7, II/1, II/7, III/1, III/8, IV/19

Otwórz link:
TIK

www.grypuzzle.pl/puzle-grejpfrut_11242.html



Puzzle





mąkę
sól
wodę
farby i pędzelki
talerz  do odrysowania koła
kartki z bloku technicznego w ilości odpowiadającej liczbie dzieci

 Obrysujcie talerz na kartce, tworząc kształt koła.
Przygotujcie puchnące farby: połączcie mąkę, sól i wodę w proporcji 1:1:1.
Przygotowaną masą wypełnijcie koła za pomocą łyżeczki.
Wypieczcie prace w kuchence mikrofalowej  przez około 30 sek. na mocy
800W.
Pomalujcie stwardniałą masę tak, żeby przypominała grejpfruta. 

1.
2.
3.
4.

5.

Grejpfrut w 3D

Przykładowe cele:

rozbudzanie ciekawości poznawczej
stwarzanie sytuacji umożliwiających
prowadzenie obserwacji oraz wyciąganie   
 z nich wniosków
rozwijanie umiejętności dostrzegania
związków między przyczyną a skutkiem
przeprowadzanie prostych doświadczeń

Podstawa programowa: I/6, I/7, IV/8, IV/13

Przygotuj:

Zabawa wymaga użycia mikrofalówki!

Przebieg:



Hurra!

To już nasz czwarty składnik odżywczy, czyli... jesteśmy na
półmetku! Ufff, mam nadzieję, że reszta pójdzie jak z płatka.

Tym razem pozyskaliście potas. Uzupełnijcie sejf i przejrzyjcie
raport. Odezwę się niebawem.

Wasz
Profesor ANIMKA

Cześć Kamraci!
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POTAS
WPŁYW NA NASZE ZDROWIE

Wpływa na pracę serca i sprawia,
że bije ono regularnie. 

Usuwa nadmiar wody z organizmu.
Szczególnie ważne jest to podczas
upałów! Zapobiega puchnięciu stóp 
 i dłoni.

Odpowiada za pracę mięśni. Jego
niedobór może powodować drżenie
lub skurcze mięśni np. łydki, powiek..

Dotlenia mózg, a co za tym idzie -
usprawnia myślenia i umiejętność
koncentracji uwagi.

RA
PO
RT
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