Zajęcia w grupie III KACPERKI
19.02 - 23.02.2018
Dzieci z grupy KACPERKI omawiały tematykę związaną z czasami
prehistorycznymi oraz istnieniem dinozaurów. Poznały kilka ciekawostek
z życia tych olbrzymich zwierząt oraz teorii, w jaki sposób gady wyginęły.
Na zajęciach uczestniczyły w doświadczeniu chemicznym, jakim był
wybuchający wulkan. Kacperki dowiedziały się, że po zmieszaniu wody,
barwnika i sody oczyszczonej oraz dodaniu do roztworu - octu
- zaobserwują wspaniały wybuch „lawy”. Doświadczenie bardzo się dzieciom
spodobało, więc musiało być przeprowadzane parokrotnie.

Inspirując się tematem dinozaurów przedszkolaki wymyśliły również
opowiadanie pt.” Przygoda z dinozaurami”. Każde dziecko wykonało bardzo
ciekawą ilustrację do opowiadania.

Opowiadanie Kacperków pt.: „Przygoda z dinozaurami”
Dzieci bawiły się na placu zabaw, pozjeżdżały na zjeżdżalni. Pojawiły się
prawdziwe dinozaury: tyranozaur, diplodok, triceratops, gorgozaur, oraz
przyleciał pterodaktyl. Dzieci się nie bały ich, jeździły na grzbiecie
diplodoka. Dinozaury zaproponowały, że zabiorą je do swojej jaskini - tam
gdzie spały. Dzieci powiedziały rodzicom przez telefon, gdzie idą. Rodzice
się zgodzili, bo te dinozaury były miłe i szlachetne. Tylko dziki były
niebezpieczne.
Pterodaktyl obok jaskini pokazał dzieciom kilka sztuczek, a one z nim
polatały. Obok tyranozaur otworzył paszczę i wypadł mu kieł. Ząb uderzył o
skałę, a jaskinia się zawaliła. Nic nikomu nie stało się, bo wszyscy na
podwórku oglądali sztuczki pterodaktyla.
Nagle na podwórku wszyscy zobaczyli zegar, dzięki któremu mogli się
przenieść do czasów dinozaurów. Wtedy, gdy się przenieśli zobaczyli, że
drogą idzie niebezpieczny T-Rex, uciekli w krzaki. Przyszła też grupa TRexów następnych. Dinozaury stąpały tak mocno, że kamienie aż zleciały z
góry, z wulkanu. Wulkan wybuchł, wylały się tony lawy. Wszystkie dzieci
szybko pobiegły do zegara i przeniosły się do czasów ludzi z jednym TRexem. T-Rex przypomniał sobie, że tam zostało jego stado z rodziną, więc
trochę płakał.
Do czasów ludzi na nieszczęście przeniosła się też lawa z wybuchu,
która zalała całe miasto. Dzieci zadzwoniły do rodziców, a oni wezwali
karetki. Pogotowie zabrało dzieci do ich domów na ulicę Białostocką.
Wszystkie dinozaury przeniosły się do dawnych czasów i dołączyły do
stada T-Rexa.
Wieczorem dzieci piły kakao i opowiedziały rodzicom o przygodach. Rodzice
im uwierzyli. Lawy na szczęcie nie było - wróciła z zegarem do starych
czasów, z powrotem do wulkanu.
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