Kurs Mały Przyrodnik
w roku przedszkolnym 2013/2014
Grupa wiekowa: 2,5 – 3,5 lat

Świat wokół nas- październik
Po czym poznajemy że coś jest zwierzęciem, a po czym
poznajemy roślinę? Do której z tych grup zalicza się
człowiek i skąd o tym wiemy? Kto się czym odżywia i od
czego jest zależny? Na te fundamentalne pytania
dotyczące otaczającego nas świata przyrody odpowiemy
na
naszym
pierwszym
tegorocznym
spotkaniu,
okraszonym licznymi zabawami i zgadywankami.

Dlaczego ryba ma płetwy? – listopad

Dlaczego do poruszania w wodzie bardziej nadają się
płetwy niż ręce? Sprawdzimy to sami w eksperymencie!
Dowiemy się jak naprawdę zbudowana jest woda
i od czego odpychamy się, będąc w niej zanurzeni.
Wyjaśnimy też dlaczego kiedy spokojnie leżymy na
wodzie nie toniemy.

Woda – mydła przyjaciółka – grudzień

Jak to się dzieje, że brud znika z naszych rączek kiedy
umyjemy je wodą z mydłem? Co w tej czynności jest
ważniejsze: woda czy mydło? Czy temperatura wody ma
znaczenie? O cudownych mocach mydła w walce z brudem
oraz o konieczności jego odpowiedniego stosowania
porozmawiamy na naszych warsztatach o wodzie i myciu.

Rafa i jej mieszkańcy – styczeń

Czy ogórki żyją w wodzie? A czy koral jest koralowy?
Na te i inne pytania dotyczące morskich głębin odpowie
nasz warsztat o rafie koralowej. Poznamy na nim
niezwykłą budowę i znaczenie ekologiczne tego
przedziwnego tworu natury.

Sztuka kamuflażu – luty
O tym, że czasem trudno odróżnić zwierzę od rośliny
przekonamy się na warsztacie poświęconym sztuce
kamuflażu. Dowiemy się na nim dlaczego niektóre
organizmy muszą się ukrywać oraz o sposobach w jaki to
robią.
Porozmawiamy też o
kameleonie
i jego
niesamowitych zdolnościach.

Pszczoły i ich kuzyni - marzec

Na warsztacie poświęconym rodzinie pszczołowatych
dowiemy się m.in. czy każdy owad w paski to pszczoła
oraz czy istnieją pszczoły bez żądeł. Poznamy budowę
domu pszczół oraz ich rolę w przyrodzie. Zastanowimy się
też czy nasze przyjaciółki pszczółki są przez człowieka
zagrożone i czy możemy im w jakiś sposób pomóc.

Jak mieszkają zwierzęta ? – kwiecień
Czy każde zwierzę buduje dom? Czy są takie które noszą
go ze sobą? A czy istnieją zwierzęta z wyboru bezdomne?
Dowiemy się o tym na warsztacie poświęconym
schronieniom zwierząt. Przekonamy się kto jest
najlepszym budowniczym wśród zwierząt i czy domy
służą zwierzętom jedynie do ochrony.

Zwierzęce przedszkole – maj

Jak wyglądają dzieci zwierząt? Czy zawsze są
podobne do rodziców? Co oznacza metamorfoza? Jak
zwierzęcy rodzice opiekują się swoimi młodymi? Tego
wszystkiego dowiemy się na zajęciach o zwierzęcych
maluszkach.

Mrówki mali ogrodnicy – czerwiec
Na warsztacie poświęconym mrówkom dowiemy się
więcej o tej niezwykłej grupie zwierząt. Czy królowa jest
zawsze jedna? Na czym polega podział pracy
w mrowisku? Czy mrówki to same dziewczyny? Dowiemy
się też o niezwykłych zdolnościach ogrodniczych
i architektonicznych tych niepozornych zwierząt.

Koszt każdego warsztatu – 7 zł*/dziecko
* minimalny koszt to 70 zł za warsztat (czyli równowartość uczestnictwa 10 dzieci)

