Wtorek – 13.04.2021r. ( dzieci 5,6 letnie)
Temat wiodący: Mali strażnicy przyrody
Kochane dzieci! Dzisiaj dowiecie się co to jest ekologia. Zapraszam do ćwiczeń oraz zabaw.
Miłego dnia! ☺☺
1.Z rana wykonaj gimnastykę- Sprintem do maratonu
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
następnie wysłuchaj wiersza J. Kasperkowiak : ,, Mali strażnicy przyrody”

Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza.
•

Czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie?

•

Co powinno się robić, aby pomóc przyrodzie?

•

Co to jest ekologia?

Ekologia jest jedną z nauk która najprościej rzecz ujmując zajmuje się przyrodą – czyli wszystkim,
co nas otacza.
Co to znaczy być Eko
Aby być Eko należy wykonywać m.in. takie czynności:
•

wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi,

•

nie wyrzucać jedzenia,

•

myć owoce i warzywa przed ich spożyciem,

•

gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia,

•

sprzątać po psie.

Spróbujcie teraz znaleźć rymy do słowa: przyroda ( nagroda, przeszkoda…. )
Następnie dokończ zdanie: Jestem strażnikiem przyrody, bo…. ( np. nie depczę trawników,
wyrzucam śmieci do kosza, w lesie zachowuję się cicho )
2. Obejrzyj bajkę pt.,, Ekologiczny dom”
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
Teraz troszkę ruchu przy muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
3. Spróbuj odgadnąć następujące zagadki:
* W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
- można sobie zedrzeć gardło
- można wystraszyć zwierzęta
*Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, co robisz:
- podchodzisz aby go pogłaskać
- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych
* Ptak, który nie mieszka w lesie, to:
- dzięcioł
- łabędź
* Na spacer do lasu zabrałeś sok owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
- wyrzucić kartonik na ziemię
- zabrać kartonik z powrotem do domu i wyrzucić do kosza
* Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to:
- sarna
- krowa
4. Obejrzyj film: ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne ”
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w
następnie wykonaj stworka z recyklingu- praca plastyczna.
Można wykorzystać pudełko po chusteczkach higienicznych lub kartonik.

Po skończonych zajęciach posprzątaj swoje miejsce pracy.
Czas na zabawę na świeżym powietrzu.

