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Grupa Skrzaty
Temat: Wakacyjny pociąg

Witajcie moje Skrzaty! Na początek dzisiejszego dnia posłuchajcie piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=X9O852cIGaA
- o czym jest ta piosenka?
- jakie zdarzenia zapamiętacie z naszego przedszkola?
- czy ta piosenka jest smutna, czy wesoła?

Teraz opowiem Wam pewną ciekawostkę :)
Zauważyliście może, że jeśli długo pada deszcz, to skórka na owocach, które mokną- pęka?
A wiecie dlaczego tak się dzieje?
Już tłumaczę :)
To efekt wchłaniania wody.
Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego skórka pęka i się zwija.
Podobne zjawisko można zaobserwować u wielu owoców. Czereśnie,
kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod
skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją obję-
tość. Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego
pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest. 
Ale zrobiło się smacznie :)
Lubiccie owoce? Jedzcie ich jak najwięcej- zwłaszcza teraz, gdy jest ich tak dużo. Owoce są bardzo
zdrowe, bo zawierają dużo witamin.
A teraz jeszcze się pobawimy :D

Za chwilę będziecie mogli zrobić duże, bardzo duże oczy. Unieście przy tym brwi do góry tak
mocno, jak tylko możecie. Wyobraźcie sobie, że macie jeszcze dodatkowe, trzecie oko pośrodku
czoła. I właśnie to oko otwórzcie tak szeroko, jak tylko potraficie… A potem możecie poruszać
waszymi szeroko otwartymi oczami we wszystkie strony: w dół, do góry, w prawą stronę, 
w lewą stronę. Być może zauważycie waszymi trzema szeroko otwartymi oczami coś, czego
do tej pory nie widzieliście. Za chwilę zacznę powoli odliczać do sześciu. Kiedy dojdę do szóstki,
zamknijcie na moment oczy i nadajcie im w myślach taki rozmiar, jaki chcielibyście mieć.
Trzecie oko będziecie mogli sobie później wyobrazić za każdym razem, kiedy będziecie chcieli
zobaczyć coś w waszej wyobraźni. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Do jutra! Cześć! <3

j.angielski
Powtórzcie dzisiaj zwierzątka morskie :D
https://www.youtube.com/watch?
v=NC_KIE8DbtE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NULU59or6VmzaoP4UucMfqoBvvUDGawp
orubO7Qbs1iuwdP_5GlgZPLU
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