20.04.2020
Termin: 20.04. - 24.04.2020
Temat: "Dbamy o naszą planetę"

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Zachęcamy Was do podejmowania aktywności proponowanych przez nas. Nasza planeta Ziemia
obchodzi swoje święto 22 kwietnia, dlatego wspólnie możemy jej podziękować dbając o nią. To nic
trudnego. Przekonacie się podczas tego tygodnia. Dowiecie się co to recykling, jak możemy dbać o
naszą planetę, jak oszczędzać energię oraz w jaki sposób segregować śmieci. Zapraszamy!

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)

Temat: "Planeta Ziemia"
Cele:
•
•
•

Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
Wprowadzenie pojęcia recyklingu.
Kształtowanie świadomości ekologicznej.

1. "Jak dbać o naszą planetę?" - film edukacyjny.
Zapamiętaj, co możemy robić, aby dbać o naszą planetę. Co Wy w domu robicie dobrego dla Ziemi?
"Jak dbać o naszą planetę?"
2. "Zgaduj - zgadula" - zagadki tematyczne.
Sprawdź czy znasz odpowiedzi. :)
"Zagadka o śmietniku"

Nikt z nas nie zaprzeczy,
że w nim dużo rzeczy:
obierki, odpadki,
gruz i zwiędłe kwiatki.
"Zagadka o koszach na śmieci"
Stoją głodne i czekają
na ulicy i na skwerku:
na patyczki od lizaków
i papierki od cukierków.
"Zagadka o spalinach"
Kiedy samochody
z miejsca nagle ruszą
z rury wydechowej
wydostać się muszą.
"Zagadka o koszu na śmieci"
Bardzo proszę wszystkie dzieci,
niech rzucają do mnie śmieci!
3. "Planeta Ziemia" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: folia aluminiowa, farby, pędzelek, woda, kawałek tektury z recyklingu - ze starego
kartonu lub okładki bloku rysunkowego), duży talerz do odrysowania kształtu koła, ołówek lub pisak,
cienka kartka papieru, klej, duży arkusz papieru na tło - czarny lub granatowy.
"Planeta Ziemia"
4. "Recykling - mamo, tato, co wy na to" - program edukacyjny dla dzieci.
Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•

Co to jest recycling?
Jakie mamy rodzaje śmieci?
Co to znaczy segregowanie śmieci?
Jakie mamy kolory pojemników na śmieci?

"Recycling"
5. "Magiczny balon" - eksperyment.
Potrzebne będą: balon, ocet, soda oczyszczona, szklana butelka. Powodzenia!
"Magiczny balon"
6. "Muzyczne stop" - zabawa muzyczna.
Postaraj się reagować na dźwięki muzyki. Dobrej zabawy! :)
"Muzyczne stop"

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

Temat: "Dbamy o środowisko".
Cele:
•
•
•

Pobudzanie odpowiedzialności za środowisko.
Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych.

1."Ekologia - co to takiego?" - film edukacyjny.
Odpowiedz na pytania:
•
•

Co to jest ekologia?
Na czym polega oszczędzanie energii?

"Ekologia"
2. "Ciężki - lekki - przeciwieństwa" - zabawa matematyczna.
Poszukaj w domu rzeczy:
•
•
•
•

lekkich i ciężkich,
dużych i małych,
twardych i miękkich,
długich i krótkich.

"Ciężki - lekki"
3. "Prawda czy fałsz?" - zabawa.
Odpowiedz tak lub nie:
•
•
•

Czy wolno łamać gałęzie drzew?
Czy powinniśmy segregować odpady?
Czy fabryki powinny być wyposażone w filtry, oczyszczalnie ścieków?
o Czy wolno myć samochody w rzece?
o Czy powinniśmy sadzić różne gatunki drzew i krzewów?
o Czy możemy niszczyć założone przez ptaki gniazda?

4. "Kolorowe kosze" - puzzle wirtualne.
Spróbuj swoich sił!
"Kolorowe kosze"
5. "Gimnastyka rączek" - zabawa muzyczna.

"Gimnastyka rączek"
6. "Pan śmietnik" - bajka proekologiczna.
"Pan śmietnik"

22 kwietnia 2020 r. (środa) - Dzień Ziemi

Temat: "Czy to się jeszcze przyda?"
Cele:
•
•
•

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
Doskonalenie umiejętności segregacji śmieci.

1."Świat w naszych rękach" - piosenka.
Wysłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać sam.
"Świat w naszych rękach"
2. "Jedna śmieciarka?" - film edukacyjny dla dzieci.
"Jedna śmieciarka?"
3. "Quiz ekologiczny" - zabawa.
Odpowiedz na pytania:
•

•

•

Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. Zjadłeś
cukierek, a papierek:
- rzuciłeś na trawę
- zakopałeś w piaskownicy
- wrzuciłeś do kosza.
Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
- schować kartonik tak, aby go nie było widać
- zakopać kartonik w ziemi
- zabrać kartonik z powrotem do domu
W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
- można sobie zedrzeć gardło
- można wystraszyć zwierzęta
- można przestraszyć grzybiarzy

•

•

•

Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc:
- podchodzisz, aby go pogłaskać
- przepędzasz zwierzę
- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych
Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to:
- sarna
- jeż
- krowa
Ptak, który nie mieszka w lesie, to:
- dzięcioł
- łabędź
- sowa

4. "Recykling" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: rękawiczka foliowa, styropianowy kubeczek, papier kolorowy, słomka, nożyczki,
klej.
"Recykling"
5. "Treflikowie - śmieci" - bajka dla dzieci.
Powiedz:
•
•
•

Co zrobiły dzieci po skończonej zabawie?
Co się wydarzyło na podwórku?
Jak poradzili sobie bohaterowie z bałaganem?

"Treflikowie"

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

Temat: "Po co nam prąd?"
Cele:
•
•
•

Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
Usprawnianie motoryki małej.

1. "Nie taki prąd straszny" - film edukacyjny.
Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

•
•
•
•

Co jest źródłem prądu w domu?
Skąd bierze się prąd w gniazdku elektrycznym?
Czy prąd występuje też w przyrodzie?
Jak chronić się przed porażeniem pioruna poza domem?

"Nie taki prąd straszny"
2. "Ciecz nienewtonowska" - eksperyment.
Potrzebne będą: mąka ziemniaczana, woda, miska.
"Ciecz nienewtonowska"
3. "Ekologiczna zabawka" - praca techniczna.
Potrzebne będą: plastikowa butelka z korkiem, nożyczki, klej, markery, włóczka/sznurek.
"Ekologiczna zabawka"
4. "Jak oszczędzać prąd na co dzień?" - film edukacyjny.
Jak możemy w domu oszczędzać prąd?
"Jak oszczędzać prąd na co dzień?"
5. "Ręce do góry" - piosenka z pokazywaniem.
"Ręce do góry"

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

Temat: "Smog - co to za stwór?"
Cele:
•
•

Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz
troski o czystość otoczenia.

1. "Czym jest smog?" - film edukacyjny.
•
•

Czym jest smog?
W jaki sposób możemy dbać o czyste powietrze?

"Czym jest smog?"
"Zanieczyszczenie powietrza"

2. "Zabawy ekoplastyczne" - propozycje zabaw plastycznych.
Wybierz jedną pracę i wykonaj ją. Do dzieła!
"Zabawy ekoplastyczne"
3. "Święto Ziemi" - wirtualne puzzle.
"Święto Ziemi"
4."Nasza planeta" - piosenka.
Zaśpiewaj piosenkę.
"Nasza planeta"
5. "Gimnastyka dla smyka" - ćwiczenia ruchowe.
"Drzewo"
"Kwiatek"
"Motyl"
"Zumba kids"
Powodzenia!

*Materiały do druku -

