Temat: Jestem przyjacielem przyrody.
Data: 24.04.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Dzieci powtórzą piosenkę „Świat w naszych rękach”, utrwalą wiadomości o tym jak powinien
postępować przyjaciel przyrody. Wykonają wspólnie z Rodzicem medal, ćwicząc posługiwanie się
nożyczkami.
Proszę przygotować do zabawy: kartkę z gazety, kartkę papieru, kredki, nożyczki, kubek, klej,
tasiemkę, wodę do picia lub owoce

Zapraszamy do zabawy
1. Piosenka „Świat w naszych rękach”
Misie udało się komuś zapamiętać refren? To zapraszam do zabawy!
Dziecko może tańczyć, pokazywać w dowolny sposób.
https://www.google.pl/search
client=opera&q=cały+świat+jest+w+naszych+rękach&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
2. Przyjacielem Przyrody-to Ja!
•
•
•
•

Rozejrzyj się po mieszkaniu, czy nie ma śmieci. Jeśli jakiś znajdziesz wyrzuć go do kosza.
Pamiętaj o odpowiedniej segregacji.
Sprawdź czy w kuchni i łazience krany są dokładnie zakręcone.
Kwiatki są podlane? Pamiętaj, że nie depczemy trawników i nie niszczymy drzew
i kwiatów.
Czy udało się wymyślić prezent dla Ziemi?
Chcesz zobaczyć jaki jest jeden z moich prezentów? (załącznik 1)
Zabawy ruchowe (ćwiczenia można wykonać na balkonie lub w ogrodzie)

„Przechodzimy przez błoto”- ćwiczenia nóg
Poćwiczymy nogi, przechodzimy przez błoto idziemy powoli i ciężko stawiamy nogi.
Dalej idziemy już normalnie i mocno stawiamy nogi i znowu błoto, idziemy powoli i ciężko.
Powtórz ćwiczenie kilka razy.
„Po deszczu” – ćwiczenia oddechowe połączone z pracą ramion
Wdychamy czyste, powietrze po deszczu nosem i podnosimy ramiona w górę, wydychamy
ustami i opuszczamy ramiona w dół.
„Latam, pływam, chodzę”
Będziecie teraz pokazywały jak poruszają się i gdzie żyją różne stworzonka: zwierzęta,
ptaki, owady, ryby. Jeśli coś pływa to kładziemy się na brzuchu i udajemy, że pływamy, jeśli
chodzi po ziemi to kucamy, a jak lata to rozkładamy ręce na boki. Gotowi,?
Rodzic mówi nazwę stworzonka (np. wieloryb, słoń, motyl, lew, bocian) a Wy pokazujecie.

3. Medal Przyjaciela Przyrody
Rodzicu proszę przygotuj kartki z gazety, kartkę papieru, kredki, nożyczki, kubek, klej
Rodzicu pomóż dziecku odrysować kształt koła przykładając kubek do kartki. Nożyczkami Dziecko
wycina kilka pasków gazety, komu ta czynność jeszcze się nie udaje może odrywać paski z gazety
przyklejamy je wokół wyciętego koła. W kole dziecko rysuje coś co kojarzy mu się z przyrodą,
albo wkleja wycięty obrazek z gazety. Proszę aby Rodzic doczepił tasiemkę, lub kawałek taśmy
klejącej i medal gotowy. (załącznik 2)
Bardzo dobrze poradziliście sobie Misie z zadaniami, wiecie jak należy dbać o przyrodę!
Obiecujecie o przyrodę dbać? Zasłużycie na ten medal.
Brawo !!!
4. „Smakołyki Pani Ziemi"
Rodzicu, przygotujcie sobie mały poczęstunek np. owoce albo napijcie się wody.

Zasłużony odpoczynek po wspólnych zmaganiach.

Dziękujemy za ten tydzień :) do poniedziałku Pa!
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Załącznik 1

Poidełko dla owadów i ptaków
Obecnie jest bardzo mało wody, jest susza.
Owady i ptaki potrzebują wody i to
właśnie w tym poidełku mogą się napić.
Możecie też takie poidełko zrobić
i umieścić na balkonie lub w ogrodzie.
Potrzebujecie podstawki lub pojemniczka
i kamieni.

Załącznik 2
Źródło (Zdj. własne)

