TYDZIEŃ V- Dbamy o naszą planetę
Pamiętajcie 22 kwietnia jest DNIEM ZIEMI
1. „Mały ekolog” - wiersz Mateusza Mojsaka.
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.

Rozmowa na temat wiersza:
- Kto to jest ekolog?
- Dlaczego ekolog gasi światło?
- Dlaczego jeździ rowerem, a nie samochodem?
- Czemu oszczędza wodę?
Wyjaśnienie pojęć: ekolog, atmosfera
Dla chętnych: nauka wiersza na pamięć.
2. „Rady na odpady”- bajka edukacyjna.
https://youtu.be/0WS8vo0iD2k
Rozmowa na temat bajki. Jak należy dbać o środowisko?
3. „Spacer żuka” - opowieść ruchowa. Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje
ruchy zgodnie z treścią opowiadania.
Pewien mały żuk poszedł na spacer. (dziecko maszeruje) Na swej drodze napotkał
dużego jeża. (zatrzymuje się i patrzy do góry) Jeż był tak ogromny, że żuk musiał
wysoko podskoczyć trzy razy, aby jeż go zauważył. (podskakuje, licząc: jeden, dwa,

trzy) Poszedł dalej (maszeruje), lecz tam rosła bardzo gęsta trawa, więc żuk musiał się
schylić, aby przejść. (chodzi na ugiętych kolanach ze schyloną głową) Gdy mu się to
udało, dotarł na bardzo piaszczystą drogę, trudne to zadanie dla żuka, trzeba
szybciutko przebierać nogami. (przemieszcza się, szybko poruszając nogami) Ale cóż
to?! Nie udało się! Nasz żuk przewrócił się na plecy. (kładzie się na plecach) Biedny
mały żuk przebierał nóżkami tak szybko i bujał się na boki (wykonuje te czynności),
ale nie udawało mu się podnieść. Nagle zawiał mocniejszy wiatr i przewrócił żuka
z powrotem na nogi. (przekręca się na bok, później kładzie się na brzuchu i wstaje)
Bardzo już zmęczony, ale zadowolony żuk wrócił do domu i położył się,
aby odpocząć. (idzie powoli, następnie kładzie się na brzuchu i zwija w kulkę)
4. „Co zrobię dla Ziemi?” - zabawa dydaktyczna. Rodzic czyta zdania, zadaniem
dziecka jest rozróżnić dobre i złe zachowanie wobec środowiska. Jeśli zachowanie
będzie dobre należy klasnąć w dłonie, a jeśli złe należy tupnąć nogami.


Pomagasz sprzątać las.



Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju.



Pomagasz leśniczemu dokładać jedzenie do paśnika dla zwierząt.



Po pikniku zostawiasz śmieci w lesie.



Kupujesz z rodzicami energooszczędne żarówki.



Urywasz gałęzie, aby zrobić z nich miecze.



Myjesz zęby przy zakręconym kranie.



Wkładasz kij w mrowisko.



Pomagasz sadzić drzewa.



Głośno krzyczysz w lesie, uciekają zwierzęta, odlatują ptaki.



Dokarmiasz ptaki w czasie mrozów.



Sadzisz na balkonie kwiaty i je podlewasz.



Depczesz grzyby.



Segregujesz śmieci.



Łapiesz biedronkę i wkładasz ją do pudełka od zapałek.



Do przedszkola przychodzisz z rodzicami pieszo, gdy mieszkasz niedaleko,
a jadące samochody zatruwają środowisko.



Wyrzucasz kartkę zapisaną tylko z jednej strony.

5. „Wazonik z masy papierowej” - praca plastyczna z wykorzystaniem papieru
toaletowego.
Przepis na masę papierową:
https://www.youtube.com/watch?v=G9s55ZwT_pM&feature=share
Potrzebujemy: miskę, łyżkę, szklankę ciepłej wody, pół szklanki mąki pszennej, pół rolki
papieru toaletowego. Papier pociąć lub podrzeć na drobne kawałki. W misce połączyć wodę z
mąką dokładnie mieszając na gładką masę. Stopniowo dodawać papier i mieszać. Zagnieść
zawartość do momentu, aż masa stanie się zwarta i plastyczna.
Słoik lub puszkę okleić masą papierową. Po wyschnięciu pomalować farbami według
własnego pomysłu.

