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OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Mali strażnicy przyrody (05.05.2020 wtorek)
Drodzy Rodzice,
we wtorek dziecko wysłucha wiersza oraz obejrzy film edukacyjny o bohaterach, którzy
chronią Ziemię. Odpowie na pytania dotyczących wiersza i filmu oraz ułoży według
kolejności zdarzeń historyjkę obrazkową. Dowie się, jak segregować śmieci
i odpowiednio dobierze kolor kredki do kolorowanych pojemników. Zaśpiewa piosenkę
o ochronie przyrody, a z papierowych skrawków i pudełek po produktach zbuduje
śmieciowego stworka lub pojazd. Wykona ćwiczenia ruchowo-naśladowcze.
Do zabaw proszę przygotować: pudełka, tekturki, zakrętki, blok techniczny, kartki,
gazety, kredki, klej, i nożyczki oraz do ćwiczeń ruchowych - kij od szczotki lub długą
łyżkę do butów.
Proszę wydrukować: zał. nr 1 i 2.
Przebieg:
1. Zabawa ruchowa przy piosence „Duży i mały skok”.
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&list=PLulekx8o0zKj10X_o
ZOjytR1WgDJxi_OX
2. Słuchanie (fragmentu) wiersza „Kosz na śmieci” W. Broniewskiego.
Rozmowy inspirowane treścią. Rodzic czyta wiersz. Zachęca dziecko do uważnego
słuchania.
Dziecko odpowiada na pytania dot. wiersza i tematyki dnia.
„Kosz na śmieci” W. Broniewski
Jestem sobie kosz na śmieci
do mnie, do mnie chodźcie dzieci.
Stoję sobie przy tym świerku.
Pełno chciałbym mieć papierków.
Rodzic zadaje przykładowe pytania:
– Gdzie stoi kosz na śmieci?
– Na co czeka?
– Dlaczego trzeba wrzucać papiery do kosza?
– Czy zawsze o tym pamiętasz?

– Jak wyglądają kosze na śmieci, czy łatwo je znaleźć i rozpoznać?
3. Filmy edukacyjne – „Strażnicy Ziemi”, „W kontakcie z naturą”
Proszę zapytać dziecko czego dowiedziało się z filmu? Co było interesujące, na co
zwróciło uwagę? Czy wie, jak należy chronić naszą przyrodę i planetę?
Ekologia- strażnicy Ziemi - film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
W kontakcie z naturą – film o zanieczyszczeniach, sposobach ochrony i oszczędzania
zasobów Ziemi.
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

4. Kolorowanie pojemników na śmieci.
Proszę zapytać dziecko, jakim kolorem oznaczone są pojemniki na szkło, plastik, papier.
Może będzie pamiętało z obrazków lub filmu. Następnie proszę poprosić dziecko aby
odpowiednio dobrało kolor kredki do kolorowanego pojemnika na śmieci. Gdyby
wystąpił problem, pomogą w tym ikony kolorowych pojemników na rysunku.

Załącznik nr 1. Pojemniki na śmieci (Źródło – Internet)

5. „Nie śmiecimy"- praca z historyjką obrazkową.
Dziecko wycina obrazki, układa w odpowiedniej kolejności a następnie opowiada
historyjkę o właściwym zachowaniu dziecka.
Załącznik nr 2. Historyjka obrazkowa (Źródło – Internet)

6. „Sadzenie kwiatów” – zestaw ćwiczeń ruchowo- naśladowczych
Dziecko maszeruje po kole, dostaje laskę gimnastyczną. Można zastąpić ją kijem od
szczotki, długą łyżką do butów lub parasolką. Bezpiecznie używa przyborów do
ćwiczeń.
Rodzic mówi: Jesteś ogrodnikiem, będziesz sadzić kwiaty!


„Wyrównywanie ziemi” – siad klęczny, wysuwanie laski jak najdalej do przodu
i przysuwanie do siebie; przerwa – plecy proste, laska leży z przodu. Ćwiczenie
można powtórzyć kilka razy.



„Przygotowywanie dołków” – dziecko maszeruje wzdłuż pokoju; co dwa kroki „robi
dołek” – stuka laską w podłogę; powrót – laska w drugiej ręce; na końcu pokoju
odkłada laskę na podłogę.



„Sadzenie nasion” – dziecko maszeruje; co dwa kroki wykonuje skłon na prostych
nogach i „sadzi nasionka”, najpierw prawą ręką, w drodze powrotnej – lewą.



„Malowanie tęczy” – siad skrzyżny, dziecko trzyma laskę oburącz, wysoko nad
głową; wykonuje skłony w prawo i w lewo; odpoczynek – ręce opuszczone.

7. Ćwiczenie na usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej – „Wyrzuć
śmieci!”
Proszę wodzić palcem po liniach od „śmieci” do odpowiednich pojemników.
Załącznik nr 3. Droga do pojemników (Źródło – Internet)

8. Słuchanie piosenki oraz próby śpiewania „Dbaj o Ziemię”
Piosenki najlepsze dla dzieci – „Dbaj o Ziemię”
https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4

9. Praca plastyczno-techniczna „Recyklingowy robot”
Z papierowych skrawków, gazet i pudełek po produktach proszę zbudować potworka,
pojazd; co przyjdzie Wam „do głowy”. Następnie ozdobić w dowolny sposób. Po
zakończonej pracy dziecko porządkuje stanowisko pracy, zabawy i dokładnie myje ręce.

Przykład pracy –( Źródło – Internet)
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