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           Witam kochane dzieci i drodzy rodzice ! 

 

                     Przed nami tydzień z tematem                                                           

 

                       „Dbamy o Ziemię” 

                            
                              Propozycje na dziś : 

 
                  Temat dnia -  NASZA PLANETA ZIEMIA 

 

 

 

          

 

 

 
                                             Źródło Internet 

 

                 Zaczynamy od porannej gimnastyki 

 

„Słońce świeci, pada deszcz” – zabawa ruchowa                                            

orientacyjno – porządkowa – potrzebne będą gazety.                                                                

Na dywanie rozłożone są gazety, na hasło: słońce świeci dziecko spaceruje,                           

na hasło: pada deszcz podnosi gazetę i trzyma ją nad głową - to parasol. 



                              Jesteśmy mieszkańcami  Planety Ziemia  

 

                Tak wygląda nasza Ziemia 

               

              „Planeta Ziemia” – oglądanie globusa,  
                                             wskazywanie lądów, wód,                                                                              
źródło Internet                                                                                                                                                                                                                                                  
 
          

                                             Zapoznaj dziecko z oznaczeniami na globusie  
 

                                                                                                                                                                                                                                            

„Mały ekolog” – rozmowa nt dbania o środowisko na podstawie wiersza                                  

M. Mojsak,                                                                                                                                        

• Zapoznanie z pojęciem: ekolog,                                                                                                                                               

• Rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć,                                                                                                    

• Kształcenie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę.                                                                               

Pomoce: ilustracje przedstawiające , lampę, rower, wodę cieknącą z 

kranu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
.            źródło Internet                                       źródło Internet                                                    źródło Internet      

 

                                                                                  

    

          „Mały ekolog” – słuchanie wiersza M. Mojsak 

 
Lubię dbać o środowisko, i wiem o nim prawie wszystko:                                                                                                          

gaszę światło w toalecie, by nie brakło go na świecie.                                                                                                      

Jeżdżę tylko na rowerze, bo to służy atmosferze,                                                                                                               

nie marnuję także wody, by świat zdrowy był i młody 

 

                    Środowisko to miejsce , w którym żyjemy           



      „Ekolog” – wyjaśnienie pojęcia.  
 

Ekolodzy żyją i pracują, uczą się i podróżują,                                                               

wypoczywają, robią zakupy, itd.                                                                                      

Jednak robiąc to wszystko pamiętają,                                                                                     

aby żyć zgodzie z naturą i szanować środowisko 

                                                                                                                                      

Jeśli kochasz Ziemię i o nią dbasz   

Ty też możesz zostać „Małym Ekologiem” 
                                           
     Dbaj o rośliny i zwierzęta                                         źródło Internet 

     Oszczędzaj prąd i wodę 

     Segreguj śmieci…                                                 

 
                                                                                         

 

              Ćwicz swoją pamięć, spróbuj nauczyć się wiersza 

 

 

  Rodzic  mówi fragment wiersza pokazując ilustrację, wyjaśnia znaczenie,  

 

          następnie dziecko próbuje nauczyć się wiersza na pamięć                                                                                                                               

 

                  „Mały ekolog” – wspólna recytacja wiersza.    

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                                   Źródło Internet          

 

               „Wyruszamy na wycieczkę” – zabawa ruchowa.                                                                                                       

 

                                Dziecko wykonuje polecenia rodzica:                                                                                                       

 
- Idziemy przez las,                                                                                                                     

- Przeskakujemy strumyk, 

              - Wspinamy się na górę,                                                                                      

- Zbiegamy z górki,                                                                                                                                        

- Odpoczywamy po wyprawie. 



 

„Co rozwesela, a co zasmuca Ziemię?”                                                           

 

 

połącz ilustrację z wesołą lub smutną planetą                                                                                   

Karty pracy przedszkolaka  Wiosna, s. 12.                                                                                                                    

• Wyrabianie u dzieci odpowiedzialności za naszą planetę. 

 

  Lub porozmawiaj z dzieckiem na ten temat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                źró 

 

 

 

 

 

 

 

      
          źródło Internet                                                                                  źródło Internet 

 

 

 

 

„Mały wiatr, duży wiatr” – zabawa ruchowo – naśladowcza.                                                                                 

• Kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się                                                                              

 

Dziecko podskakuje swobodnie - na sygnał rodzica : mały (duży) wiatr dziecko 

zatrzymuje się, podnosi ręce do góry i naśladuje w odpowiedni sposób szumiący wiatr. 

 

 

                                    Miłego dnia  


