Plansze DEMoNSTRACYJNE
55 W kosmosie
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W kosmosie

Elementy przedstawione na planszy

Ziemia, astronauta, Droga Mleczna, gwiazdozbiór Małej
Niedźwiedzicy, gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy
wraz z Wielkim Wozem, mały niedźwiadek polarny,
duży niedźwiedź polarny, układ planetarny, dziecko
patrzące przez teleskop, żyrafa, gwiazdozbiór Żyrafy,
sztuczny satelita, Księżyc

CHCESZ
DOSKONALIĆ
UMIEJĘTNOŚCI?
ZRÓB TO Z NAMI!
E-WARSZTATY

Cel planszy

Nauczyciel omawia z dzieckiem
temat kosmosu:
zzCo to jest kosmos?
zzCo się znajduje w kosmosie?
zzJakie znacie planety?
zzCzy Słońce jest planetą?
zzCzym jest Słońce?
zzJak się nazywa osoba,
która poleciała w kosmos?
zzJak musi być ubrany astronauta?
zzPo co mu skafander?
zzCo to jest satelita?
zzCo zawdzięczamy sztucznym
satelitom?
zzJak wygląda niebo podczas
bezchmurnej nocy?
zzCo to jest gwiazdozbiór?
zzJakie znasz gwiazdozbiory?
zzCzy wszyscy ludzie na świecie widzą
na niebie takie same gwiazdozbiory?
Dlaczego?

Roczne przygotowanie przedszkolne

Wygodnie, w dowolnym
miejscu i bez konieczności
dojazdu weźmiesz udział
w warsztatach online
organizowanych na
najwyższym poziomie
merytorycznym.
 owiesz się, jak pracować
D
z WSiP w teorii i praktyce.
Będziesz mieć niepowtarzalną
szansę, aby zobaczyć
nauczyciela podczas pracy
z dziećmi i dowiedzieć się,
jak pracują inni!
ZAREJESTRUJ SIĘ
NA E-WARSZTATY!
Rejestracja na e-warsztaty
umożliwi otrzymanie
certyfikatu WSiP.
O planowanych e-warsztatach
powiadomimy Cię e-mailem
oraz na stronie internetowej
wsip.pl, na której znajdziesz
formularz rejestracji.

RETRANSMISJE
WCZEŚNIEJSZYCH
E-WARSZTATÓW
SĄ DOSTĘPNE
NA STRONIE
wsip.pl/e-spotkan
ia/

NASZE
CJE
PUBLIKA WIĆ
ZAMÓ
MOŻESZ ARNI
W KSIĘG WEJ
TO
INTERNE
SIP.PL
SKLEP.W

Przyjaciel Puszatka – Gagatek wspiera dzieci
w rozwijaniu umiejętności przygotowujących
do nauki czytania, pisania, matematyki
i przyrody. Odważny Wędrowniczek,
bystry i ciekawski rozrabiaka zachowuje się…
jak każdy pięciolatek.

W pudełku dla dziecka:
Karty pracy cz. 1–4  

Piszę i liczę  

Gagatek – najlepszy
towarzysz pięciolatka

Działam

NOWOŚĆ

