Grupa MOTYLKI i TYGRYSKI
Zadania do wykonania w okresie 14. 04 – 17. 04. 2020r.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy :)
Anna Królikowska

DUZI I MALI OBROŃCY PRZYRODY

Temat I: Potrafimy segregować śmieci
1. Powietrze – ćwiczenia oddechowe. Dziecko dmucha w chmurki ( kulki waty).
Głęboki wdech nosem i wydech ustami.
2. Ułóż to co ja – układanie rytmów. Dziecko otrzymuje kolorowe zakrętki. Rodzic
układa rytm według przykładowego wzoru: jedna zakrętka niebieska, dwie zakrętki
żółte, jedna zakrętka czerwona, jedna zakrętka zielona. Zadaniem dziecka jest
ułożenie rytmu według podanego wzoru oraz kontynuowanie rozpoczętego wzoru tzn.
trzeba zapytać dziecka co będzie po zielonej zakrętce, (która kończy rytm)? Powinno
odpowiedzieć, że jedna zakrętka niebieska ( która rozpoczyna rytm)i kontynuuje
układanie.
3. Co do czego wrzucamy? - burza mózgów.
Rodzic prezentuje obrazek przedstawiający segregacje śmieci.

Następnie rodzic przygotowuje odpowiednie worki do segregowania śmieci, a
następnie wyrzuca zmieszane śmieci na np. podwórku i pyta dziecka: Do którego
worka wrzucimy plastikową butelkę? Do którego worka włożymy pojemnik szklany?
Do którego worka włożymy papier, a do którego włożymy obierki po warzywach? A w
którym worku znajdą się śmieci mieszane? Dziecko kontynuuje segregowanie śmieci.
Po skończonej pracy rodzic pyta dziecka: Po co segregujemy śmieci? Podczas
rozmowy dziecko powinno dojść do wniosku, że każdy powinien segregować
śmieci, bo to jest przejaw dbałości o środowisk. Dzięki temu surowce mogą być
powtórnie przetworzone i wykorzystane.
4. Wykonaj kartę pracy. Znajdź drogę śmieci do właściwego kosza.

5. Postawa ekologiczna – co to takiego?
Rodzic pokazuje dziecku po kilka zdjęć środowiska czystego i zanieczyszczonego.
Dziecko swobodnie wypowiada się na ten temat. Rodzi zadaje pytania: w którym
środowisku lepiej żyć? Co trzeba zrobić, żeby było czysto wokół nas? Gdzie jest
ładniej? Rodzic zwraca uwagę, że każdy powinien dbać o środowisko, a śmieci
wrzucać do odpowiednich pojemników.

6. Wykonaj szlaczek.

Temat II: Kto nam pomaga w segregowaniu śmieci?

1. Postawa proekologiczna i nieekologiczna. Rodzic wyjaśnia dziecku jakie
zachowanie jest proekologiczne i nieekologiczne.
Zachowanie proekologiczne – to zachowania, które chronią przyrodę i środowisko.
Zachowania nieekologiczne – to zachowania, które niszczą przyrodę i środowisko.
Rodzic czyta zdania, a dziecko ma za zadanie odpowiedzieć, czy dane zachowanie jest
proekologiczne, czy nieekologiczne.
Przykłady zdań:
Gaszę światło w pokoju, kiedy z niego wychodzę.
Segreguję śmieci.
Niszczę rośliny.
Podczas mycia zębów mam cały czas odkręconą wodę.
Podczas pobytu w lesie lub na plaży głośno krzyczę.
Kiedy zjem cukierka, rzucam papierek na ziemię.
Nie depcze trawników.
2. Ekologia – co to takiego? Słuchanie wiersza N. Usenko ,, Potwór ekologiczny”. Po
wysłuchaniu wiersza rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę: Dlaczego poetka nadała
swojemu wierszowi tytuł ,, Ekologiczny potwór”? Co to jest ekologia? Jak wygląda
ekologiczny potwór? Co lubił jeść?
Po rozmowie dziecko rysuje na kartce, jak wyobraża sobie ekologicznego potwora.
,,Potwór ekologiczny”
Raz potwór na śmietniku żył,
wybredny niesłychanie.
Od wschodu słońca
aż po zmrok
wciąż chrupał śmiecie niczym smok –
na podwieczorek, obiad, lunch,
kolację i śniadanie…
Miał śliczny przód i cudny tył,
i uszy miał futrzane.
By wszędzie porządeczek był,
pochłaniał śmiecie z całych sił,
lecz tylko… sortowane!
Zapamiętacie?
Jak to szło?…
Oddzielnie PLASTIK, PAPIER, SZKŁO,
OBIERKI i OGRYZKI.
By nam oczyścić ślicznie świat,
potworek wstrętne śmiecie jadł

bez łyżki i bez miski!
Więc skoro już się znalazł ktoś,
kto nasze brudy zjada,
chyba zgodzicie się – no nie? –
że warto posortować je,
bo wymieszanych dań na stół
PODAWAĆ NIE WYPADA!
3. Kto prowadzi śmieciarkę? Rodzic pokazuje obrazek śmieciarki i osób, które ją
obsługują i prowadzi rozmowę z dzieckiem. Rodzi zadaje pytania: jak się nazywa
osoba, która zajmuje się ładowaniem pojemników na śmieciarkę? Jeśli dziecko
odpowie, że śmieciarz, to należy wyprowadzić dziecko z błędu i podać właściwą
nazwę tego zawodu czyli ŁADOWACZ. Jak myślisz, dlaczego tak się nazywa? Skąd
śmieciarka zabiera śmieci? Dokąd je wywozi? ( na wysypisko śmieci).

4. Wykonaj kartę pracy

5. Zabawy z literami J, j.
Rodzic wkłada do miski jabłko i jajko ugotowane na twardo. Dziecko z zamkniętymi
oczami dotyka tych przedmiotów odgaduje co to może być. Następnie opisuje zapach,
kształt, smak. Rodzic zadaje pytanie: Jaką literą rozpoczynają się nazwy tych rzeczy?,
a następnie prosi: Podziel ich nazwy sylaby? Następnie rodzic pokazuje pisaną i
drukowaną literę J, j.

J

j

Dziecko opisuje kształt i wygląd litery i wymienia inne przedmioty, których zaczynają
się na ,,j”. Dziecko ,, rysuje” w powietrzu litery.
6. Wykonaj kartę pracy.
7. Wykonaj szlaczek z literką J, j.

Temat III: Wiemy, jak dbać o świat wokół nas.
1. Grzechotka – praca techniczna. Dziecko wsypuje do np. pojemnika po zabawce w
kinder niespodziance bądź plastikowego pojemnika po jogurcie trochę ryżu bądź
grochu albo fasoli. Zakleja otwór wyciętą tekturą i ozdabia kolorowym papierem.
2. Nasza muzyka – zabawa muzyczna. Rodzic będzie wypowiadał słowo ,,ekologia”
różnym natężeniem głosu ( cicho, głośno, szybko, wolno). Zadaniem dziecka jest
grzechotanie w taki sam sposób, w jaki rodzic powiedział słowo.
3. Gdzie wędrują śmieci? Historyjka obrazkowa. Rodzic pokazuje dziecku znak
recyklingu. Dziecko ogląda obrazek i opowiada co na nim widzi,jakiego koloru jest
znak, co on oznacza? Rodzic zaczyna rozmowę: Wyobraź sobie, ze pewien pewna
dziewczynka kupuje sok w butelce plastikowej w sklepie. Co powinien zrobić, jak
wypije sok? Co dalej stanie się z butelką? Jaka jest dalsza wędrówka butelki
plastikowej?

4. Odgłosy przyrody – zabawa słuchowa. Rodzic odtwarza różne dźwięki przyrody.
Dziecko rozpoznaje i nazywa oraz wyjaśnia, jak należy się zachować, aby przyroda w
danych miejscach była przez nas chroniona.
5. Wykonaj kartę pracy.

TEMAT IV: Kodeks Obrońcy Przyrody
1. Gimnastyka poranna.

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
2. Idziemy na wycieczkę – ilustracja ruchowa do opowiadania.
Rodzic czyta list do Matki Natury, a dziecko pokazuje.
List od Matki Natury
Drogi/a ( imię dziecka)! Obserwuję Cię od kilku dni. Zauważyła, potrafisz segregować
śmieci. Wiecie również, kto je od odbiera i gdzie trafiają. Potraficie też robić różne
eksperymenty! Bardzo dużo już się nauczyłeś, ale to nie wszystko. Wstań, załóż na
siebie ubrania ( dziecko wstaje i udaje, że się ubiera). Wybierzemy się w kilka miejsc,
gdzie króluję. Maszerujemy powoli i spokojnie ( dziecko idzie w miejscu, podnosząc
kolana). Nagle zaczęło padać. Szybko! Biegniemy, musimy się schronić przed
deszczem! ( dziecko biegnie w miejscu, następnie kuca, trzymając ręce nad głową). O!
Wychodzi słońce, możemy maszerować dalej. Wchodzimy do lasu, podziwiamy drzewa
( dziecko przystaje, rozglądając się po pokoju). Wiewiórka siedzi na gałęzi, spróbuj jej
dać orzeszka ( wspina się na palce). Maszerujemy dalej – doszliśmy na łąkę. Widzimy
piękny kwiatek: schylamy się, aby go powąchać. Nieopodal widzę bociana, który
odzywa się: kle, kle, kle. W trawie skacze żaba, odzywa się: kum, kum, kum.
Maszerujemy dalej – doszliśmy nad rzekę: widać w niej ryby – są piękne! Próbujemy
je nakarmić: udało się! Jesteśmy już zmęczeni, pora wracać do domu. Maszerujemy
bardzo powoli. Jesteśmy na miejscu, zdejmujemy płaszcze i buty, kładziemy się i
odpoczywamy. ( dziecko się kładzie i zamyka oczy).
3. Kodeks Obrońcy Przyrody – burza mózgów. Rodzic zadaje dziecku pytania:
Gdzie zabrała nas Matka Natura na wycieczkę? Co zobaczyliśmy w tych miejscach?
Zgodnie z odpowiedziami dziecka rodzic przykleja na brystol zaczynając od lewej
strony, jedno pod drugim ilustracje: lasu, rzeki i łąki i domu. Na górze rodzic pisze
KODEKS OBROŃCY PRZYRODY. Rodzic wraz z dzieckiem, kolejno dla każdego
środowiska, ustalają zasady zachowania zgodnie z zasadami ochrony przyrody, rodzic
zapisuje odpowiedzi obok odpowiednich ilustracji. Podczas ustalania zasad należy
poruszyć poniższe kwestie:
LAS – jest miejscem życia wielu ptaków, zwierząt i roślin. Drzewa pobieraj
zanieczyszczenia z powietrza, w zamian dając tlen, który jest potrzebny do
oddychania. Z nich mamy też drewno i papier. W lesie można nazbierać jagód i
jadalnych grzybów. W lesie nie wolno: łamać gałęzi, rozpalać ognisk, płoszyć
zwierząt, śmiecić i hałasować.
RZEKA – jest miejscem zamieszkania ryb i źródłem wody pitnej, tylko trzeba ją
oczyścić. Nad rzeką nie wolno: wrzucać śmieci do wody, brudzić wody w inny
sposób, kąpać się, gdy jest zabronione, hałasować.
ŁĄKA – jest miejscem życia wielu roślin i zwierząt. Na łące nie wolno: zrywać
kwiatów chronionych, śmiecić, hałasować, niszczyć trawy.

DOM – jest miejsce naszego życia. W domu powinniśmy: oszczędzać energię
elektryczną ( gasić światło, wyłączać telewizor), segregować śmieci, zakręcać wodę,
dbać o zwierzęta domowe, na zakupy zabierać torb papierową lub materiałową.

5. Wykonaj kartę pracy.

6. Wykonaj szlaczek z literką R, r.

