
Grupa Promyczki: nauka zdalna 14 – 17 kwietnia 2020

Temat tygodnia: Dbamy o Ziemię

Dzień1

Zadanie 1.
Przeczytaj dziecku wiersz. Sprawdź, co z niego zapamiętało zadając pytania:
 
A. Widzowska „Przyjaciele przyrody”:

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę.

To źle marnować wodę w kąpieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!

Torba foliowa szczerzy zębiska.
-Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!

-Ja także! - wrzeszczy ze szkła butelka.
-W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!

-Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,
wiemy, że pożar wywołać łatwo,
a gdy widzimy sarenkę w lesie,
to nie wrzeszczymy aż echo niesie!

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
niech się kolcami jeża pokłuje!



Przykładowe pytania:
-Kiedy bardziej oszczędzamy wodę? Podczas brania prysznica czy kąpieli?
-Czym grozi zostawienie w lesie zostawienie szklanej butelki?
-Komu może zagrażać plastikowa foliówka wrzucona do wody ?
-Czy na wieczorem trzeba gasić światło w pokoju w którym nie przebywamy?
-Co powinno spotkać osobę, która nie dba o przyrodę?

Zadanie 2.
Karta pracy strona 32.
Zachęć dziecko,  żeby samodzielnie  opisało po kolei  każdy obrazek i  stworzyło z
niego historyjkę oraz nadało jej tytuł.
Porozmawiajcie o tym, po co na świcie są kosze na śmieci? Co by było gdyby ich nie
wymyślono?

Zadanie 3.
Ćwiczenia w książce strona 50.
Jeśli  masz możliwość zdobycia  cebulki  tulipana,  hiacyntu lub innego wiosennego
kwiatka spróbuj z dzieckiem zasadzić go w doniczce, zachęć, żeby samodzielnie o
niego dbało i obserwowało jak rośnie, pozwól mu pracować samodzielnie. Jeśli nie
masz takiej możliwości, poproś dziecko, żeby opowiedziało, jak jego zdaniem należy
sadzić kwiaty, co jest do tego potrzebne, jak trzeba o nie dbać.

Dzień 2.

Zadanie 1.
Praca plastyczna.
Potrzebne  materiały  (szare  gazety,  ołówek,  szara  i  czarna  kredka,  klej,  kolorowe
kredki, mazaki, karton A4 lub A3)
Poproś, żeby dziecko zgięło karton na pół. Na jednej części powinien przedstawić za
pomocą ołówka, czarnej i szarej kredki, kleju i gazet (wydzieranych kawałków) świat
jakiego  nie  chciałby  widzieć  czyli  np.:  zanieczyszczone  powietrze,  śmieci,  brud,
smog (wyjaśnij dziecku co to jest smog). Oczywiście według własnego pomysłu.
Na drugiej części kartki, dziecko ma przedstawić odwrotność tego co stworzył do tej
pory, za pomocą kolorowych mazaków i kredek.
Pozwól dziecku wykonać tą pracę zupełnie samodzielnie.
(zdjęcie pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola)

Zadanie2.
Puść dziecku piosenkę ekologiczną. Potańczcie wspólnie w dowolny sposób.
Śpiewające Brzdące :„Nasza planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Zadanie 3.
Karta pracy strona 33.
Porozmawiajcie o tym, jak wygląda przedstawiony obrazek. Czy na pewno jest to
widok jaki chcielibyśmy widzieć u siebie pod domem czy blokiem ? Zapytaj, jak
można naprawić zaniedbane przedmioty z obrazka.
(gotową kartę pracy wyślij na e-mail przedszkola)

Dzień 3.

Zadanie 1.
Gimnastyka przy muzyce.
Puść dziecku poniższe piosenki.  Pozwól, aby samodzielnie inscenizowało ruch do
kolejnych piosenek.

Śpiewające Brzdące „Gimnastyka smyka”
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
Śpiewające Brzdące: „Kreślimy kółeczka”
https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w
Śpiewające Brzdące:„Wiosenny deszczyk”
https://www.youtube.com/watch?v=Snz1dt33mKE

Zadanie 2.
Ćwiczenia w książce strona 51.

Zadanie 3.
Poproś  dziecko,  żeby  przyjrzało  się  poniższym  obrazkom  i  powiedziało,  co
powoduje, że powietrze jest zanieczyszczone. Można w jakiś sposób zapobiec takim
sytuacjom ? Zachęć dziecko do zastanowienia się nad tymi odpowiedziami.

https://www.youtube.com/watch?v=Snz1dt33mKE
https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


Zadanie 4.
Zachęć dziecko, żeby porównało dwa poniższe obrazki. Co je łączy? Co je różni ?
Który widok jest przyjemniejszy i dlaczego? Czemu drugi obrazek jest taki ponury ?
Co mogliby zrobić ludzie, żeby nie dopuszczać do takich smutnych widoków?



Dzień 4.

Zadanie1.
Ćwiczenia na orientację przestrzenną (potrzebna będzie, gazeta oraz pusta plastikowa
butelka lub inny pusty pojemnik.
Poćwicz  z  dzieckiem  układanie  przedmiotu  w  odpowiednim,  wskazanym  przez
Ciebie miejscu, względem pojemnika jaki udało Wam się znaleźć. Połóż np. butelkę
na ziemi, daj dziecku do ręki gazetę i poproś, żeby układało gazetę według Twoich
poleceń np.: pod butelką, przed butelką, obok butelki, za butelką, na butelce, nad
butelką.
Następnie, zachęć dziecko, żeby zrobiło to samo z gazetą względem siebie np.: połóż
gazetę przed sobą, za sobą, pod sobą, obok siebie, nad sobą.  
Na  koniec,  zachęć  dziecko  aby  wyrzuciło  użyte  do  zadania  opakowania  po
produktach w odpowiednie miejsce w domu (domowe pojemniki na segregację).

Zadanie 2.
Zachęć dziecko do dowolnego tańca przy piosence:
Zozi: „Świat w naszych rękach”
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

Zadanie 3.
Wybierz  do  tego  zadania  po  kilka  (do  5  szt.)  opakowań  zrobionych  z  różnych
tworzyw np. plastikowe kubki, szklane butelki, papierowe opakowania lub gazety,
oraz produkty bio (np. warzywa lub owoce).
Potrzebne  Wam  będą  również  4  koszyki,  pudła  od  zabawek  lub  cokolwiek,  co
znajdziecie w swoich domach, z czego można utworzyć coś na wzór koszy na śmieci.
Jeśli nie macie w domu nic podobnego, nie szkodzi. Poradzicie sobie bez tego.
Przygotowane  samodzielnie  lub  najlepiej  z  pomocą  dziecka  produkty  ułóżcie  w
jednym miejscu. Poproście dziecko, żeby postarało się posegregować do osobnych
pojemników wszystkie produkty. (plastik do plastiku, szkło do szkła itd.) Jeśli nie
macie wspomnianych pojemników, dziecko może po prostu grupować produkty na
podłodze tak, żeby je od siebie oddzielać każdą grupę „śmieci”.
Poproś  dziecko  żeby  samodzielnie  policzyło  ile  „śmieci”  uzbierało  w  każdym
pojemniku.  Może  uda  mu  się  policzyć,  w którym pojemniku  jest  najwięcej  a  w
którym najmniej „śmieci” ?
Na koniec, zapytaj dziecko, czy wie, jakiego koloru powinny być dane pojemniki?
Czy dziecko wie, gdzie w Waszym domu znajdują się takie pojemniki? Jeśli jeszcze
nie, pokaż mu te miejsca, żeby od dziś samodzielnie mogło segregować prawdziwe
już śmieci.

Wychowawca grupy Marta Małysa

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

