
Witam Was Kochane Dzieci!

Na początku dzisiejszego spotkania chciałabym 

utrwalić z Wami nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku.

Poproście Waszych rodziców, aby zadali Wam takie oto pytania:

- Jaki jest dzisiaj dzień? A jaki był wczoraj?(chodzi o nazwę tygodnia),

- Jaka jest pora dnia? (czy jest ranek, południe czy wieczór?),

- Jaki jest miesiąc? A jaki będzie kolejny?

- Jaka jest pora roku? Jaka była nazwa poprzedniej pory roku?

 Moi Drodzy! W tym tygodniu porozmawiamy sobie o ekologii. 

Proszę, aby mama, tata lub starsze rodzeństwo 

przeczytali wam wiersz D. Klimkiewicz i W. Drabika 

pt „Co to jest ekologia?”

Co to jest ekologia?

Ekologia- mądre słowo,

A co znaczy- powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

I odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

- powiedziała mądra sowa…

Wspólnie z rodzicami odpowiedzcie na pytania:

- Co to jest ekologia?

- Co to znaczy szanować środowisko?



- Co możemy zrobić, aby Ziemia była czysta?

Zapraszam Was i Waszych rodziców do zabawy dydaktycznej 

pt. „Dbamy o swoje otoczenie”.

Spośród umieszczonych niżej obrazków, określcie proszę, 

czy przedstawione zachowanie jest właściwe czy tez naganne. 

Rodzice mogą zrobić napis :

 TAK, NIE

Jeśli jest możliwość wydrukowania obrazków,

połóżcie je pod odpowiednim napisem. 







A teraz przerwa na ćwiczenia ruchowe. 

Wspólnie z rodziną zróbcie:

- 10 przysiadów,

- 5 skłonów (góra-dół)

- 6 podskoków obunóż

- 3 podskoki na prawej nodze,

- 7 podskoków na lewej nodze,

- tupiąc w miejscu nóżkami naśladujcie mały deszcz (kapuśniaczek) 

– delikatny bieg w miejscu;

- tupiąc w miejscu nóżkami naśladujcie ulewę

- szybki (mocny )bieg w miejscu.

 Przed kolejną zabawą dydaktyczną  pt „Segregujemy odpady” 

posłuchajcie i zapoznajcie się ze słowami piosenki ekologicznej!

Oto link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Co możemy zrobić dla naszej Ziemi, aby była uśmiechnięta i zdrowa?

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Oczywiście możemy , a nawet musimy segregować śmieci. 

Wraz  z rodzicami lub starszym rodzeństwem 

pobawcie się w zabawę dydaktyczną „Segregujemy odpady”, 

zapoznajcie się z pojęciem „odpady” i poproście rodziców, 

aby wytłumaczyli Wam, po co segreguje się odpady (śmieci).

Na pewno na Waszym osiedlu zauważyliście kontenery z różnych kolorach. 

Są to kontenery w kolorze żółtym, zielonym , białym i niebieskim.



Co więc wrzucimy do każdego z nich?

Spróbujcie posegregować odpowiednio śmieci. 

Obrazki znajdziecie poniżej.





Na koniec dzisiejszej pracy pokolorujcie proszę obrazek „ekologiczny”. 

Życzymy Wam miłego dnia!


