„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Ekologiczny dom (08.05.2020 piątek)

Drodzy Rodzice,
w piątek dziecko zapozna się z zasadami ekologicznego domu. Dowie się, co oznacza słowo
recykling. Przeliczy elementy w domu i dorysuje brakujące przedmioty na obrazku. Zaśpiewa
poznane piosenki oraz zbuduje z surowców wtórnych makietę domu. Na koniec dnia
podsumowując zajęcia o ochronie środowiska, otrzyma dyplom przyjaciela Ziemi.
Do zabaw proszę przygotować: kartki, kredki, opakowania po produktach, tektura, rolki po
papierze toalet., klej i nożyczki.
Proszę wydrukować- załącznik nr 4 i 7.
Przebieg:
1. Oglądanie filmu animowanego o ekologicznym domu.
Opowiadanie własnymi słowami jak wygląda dom z filmu i o zasadach w nim panujących.
Film – „Dom eko”
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
2. Nowe przedmioty z odpadów –recykling. Poznanie słowa, symbolu i jego znaczenia.
Nowe ze starego? Co z czego może powstać? Wykorzystanie odpadów.
Proszę porozmawiać z dzieckiem o ponownym przetwarzaniu odpadów i uzyskaniu z nich
nowych przedmiotów. Może będzie miało ciekawe pomysły? Pomoże w tym plansza nr 1 i 2.
Załącznik nr 1. Plansza - Recykling

Załącznik nr 2. Plansza - Recykling (Źródło – Internet)

3. Zabawa ruchowa z elementem przysiadu - „Zbieranie śmieci”

Proszę umieścić na podłodze wiele przedmiotów; na odpowiedni sygnał i w określonym
czasie (włączamy stoper lub na czas trwania wybranej piosenki) dziecko powinno pozbierać
przedmioty lub na zasadach zabawy z rywalizacją, starać się pozbierać ich więcej niż
przeciwnik.
…a może w pokoju dziecka jest bałagan i na czas „bijąc” swój rekord - poskłada rzeczy.
4. Przeliczanie elementów w zakresie dostępnym dziecku.
Proszę przeliczać elementy wskazując je palcem (piętra, pokoje itp.).
Załącznik nr 3. Schemat domu

5. Śpiewanie piosenki o zasadach ekokultury - utrwalanie tekstu
„Ekokultura” - piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

6. Dokończ rysunek według wzoru – ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji
i usprawniania motoryki małej.

Załącznik nr 4. Dokończ rysunek

7. Masażyk relaksacyjny „Deszczyk”
Wykonywanie czynności według instrukcji w masażyku; na plecach Rodzica lub rodzeństwa.
Potem następuje zmiana osoby masującej.
Słońce świeci

(delikatne głaskanie po plecach)

Kroczą słonie

(delikatne uderzanie otwartymi dłońmi)

Pędzą konie po betonie

(uderzanie pięściami)

Płynie sobie kręta rzeczka

(naśladowanie biegu rzeki)

Przeszły panie na szpileczkach

(dotykanie czubkami palców)

Z gryzącymi pieseczkami

(delikatne szczypanie)

Pada bardzo drobny deszczyk

(dotykanie opuszkami palców)

Czy poczułeś dreszczyk?

(gwałtowne zsunięcie rąk po plecach w dół)

5. Praca plastyczna – „Dom” wykonana z odpadów – recykling
Proszę wykonać domek z dostępnych w domu kartonów, opakowań po produktach, rolek po
papierze toaletowym, zniszczonej tekturki itp. Dorysować lub domalować pozostałe
elementy. Ostrożnie posługiwać się nożyczkami. Pomoc Rodzica wskazana.
Załącznik nr 5. Domek z kartonu - przykład (Źródło – Internet)

8. Wykonanie pomocy do zabawy ruchowej z odpadów dostępnych w domu.
Proszę wykonać pomoce do zabawy „Rzut obręczą” do celu z dostępnych kartonów, rolek po
papierze toaletowym, zniszczonej tekturki itp. Wykolorować elementy, przykleić do
podstawy i wyciąć obręcze z tekturki. Ostrożnie posługiwać się nożyczkami. Na koniec
można się pobawić w rzut obręczą. Następnie uporządkować miejsce zabawy oraz umyć ręce.
Załącznik nr 6. Pomoce do zabaw - przykład (Źródło – Internet)

9. Wręczenie dyplomu - gratulacje
Rodzicu, proszę wydrukować, podpisać i wręczyć dziecku dyplom „Przyjaciela Ziemi” za
wykonanie zadań i wiedzę nt. ochrony naszej planety.
Załącznik nr 7. Dyplom (Źródło – Internet)

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

