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Aktywność muzyczna na 29.04.2020r.

Słuchanie piosenki Ochroń Ziemię.
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8

Zwrotka I

Mieszkamy na wielkiej kuli.          
Ta kula to nasza Ziemia.              
Dorośli ciągle na tej Ziemi
Chcą wszystko zmieniać. 
Wycinają drzewa,                       
śmiecą na leśnej łące,                  
czarny dym z kominów leci          
i zasłania słońce.                       

Refren:

Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 
Im więcej nas,
tym dla Ziemi lepszy czas.
Ochroń Ziemię,                               
bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 
Im więcej nas,
tym dla Ziemi lepszy czas.

Zwrotka II

Gdy wszystkie na świecie dzieci 
zadbają o piękno Ziemi, 
to wszystko skończy się szczęśliwie, 
nic się nie zmieni. 
W ogromnym kosmosie 
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały 
nauczy się lubić.

Refren:
Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


Im więcej nas, 
tym dla Ziemi lepszy czas. 
Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

Aktywność plastyczna na 29.04.2020r.
Segregujemy śmieci.

• Segregowanie opakowań.

Opakowania po różnych materiałach, pudełko.
       Rodzic  daje  dziecku  pudełko  wypełnione  różnymi  opakowaniami:
papierowymi,  szklanymi,  aluminiowymi  i  plastikowymi.  Dzieci  zastanawiają
się,  po czym są  poszczególne  opakowania,  segregują  je  według materiału,  z
jakiego zostały wykonane.

• Zabawa Do jakiego pojemnika?

Obrazki pojemników do segregowania odpadów.
        Rodzic pokazuje dziecku obrazki specjalnych pojemników, których używa
się do segregowania odpadów, i wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać.
Podkreśla  znaczenie  segregowania  odpadów  i  ich  ponownego  przetwarzania
w  celu  odzyskania  materiału,  który  może  zostać  ponownie  wykorzystany.
Śmieci  nie  zanieczyszczają  wtedy  środowiska,  tylko  ponownie  mogą  zostać
użyte. Wyjaśnia pojęcie recyklingu.
Pojemnik (lub worek) niebieski – papier,
pojemnik (lub worek) zielony – szkło,
pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne.

• Praca plastyczna Segregujemy śmieci.

Dla dziecka: kartony, klej, nożyczki, kredki.
• Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.
• Wycinanie z kartonów szablonów pojemników.
• Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory,  w zależności  od rodzaju

śmieci, jakie należy do nich wrzucać (przedstawione na rysunkach).
• przyklejanie obrazków z przykładowymi śmieciami do odpowiednich 
pojemników.










