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Propozycje zabaw językowych: Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody”.

Propozycje zabawy plastycznej: Ćwiczenia plastyczne „Segregujemy śmieci”.

Przebieg:
1. Oglądanie zdjęć wybranych drzew – liściastych i iglastych. (Załącznik nr 1)

 Dziecko  wspólnie  z  rodzicem  ogląda  zdjęcia  drzew,  nazywa  je  i  porównuje  ich
wygląd.

2. Wypowiedzi na temat: „Co to jest las?”

 Rodzic, wspólnie z dzieckiem rysuje drzewo. W koronie drzewa wpisuje „Las to…”.
Dziecko podaje swoje skojarzenia ze słowem „las”. Rodzic zapisuje propozycje wokół
narysowanego drzewa a następnie odczytuje je wspólnie z dzieckiem.

3.  Słuchanie  wiersza  Agaty  Widzowskiej  „Strażnicy  przyrody”. Kolorowanie  rysunków
zwierząt. Karty pracy cz. 4, str. 12-13. (Załącznik nr 2)

Kuku, kuku! - echo niesie.
To kukułkę słychać w lesie.

- Kuku, czekam! Kuku, dzieci
Czy sprzątniecie swoje śmieci?

Płaczą sarny i jeżyki:
- Ach! Zamienią las w śmietniki!

Rudy lisek wyszedł z norki.
- Dzieci to są mądre stworki.

O! Zbierają już butelki
i zakrętki, i papierki.

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie
straszny pożar się rozniesie!
Hyc! Wyskoczył zając Kicek.
- Chcecie poznać tajemnicę?

Każdy maluch las szanuje
i porządku w nim pilnuje.
Wie, że drzewo i roślina

oczyszczają dym z komina.
- Prawda - szepnął wilczek młody.

- Dzieci bronią swej przyrody.
Nikt nie goni nas z patykiem

i nie płoszy zwierząt krzykiem.
Po mrowiskach też nie skaczą.
Przecież wtedy mrówki płaczą!

Odezwała się sarenka:
- Pamiętają o ziarenkach,
w zimie dokarmiają ptaki.

Lubią nas te przedszkolaki!
Cieszmy się więc do rozpuku

i śpiewajmy: Kuku, kuku!



4. Zabawa ruchowa „Leśny strumyk”

 Rodzic  przygotowuje  dowolny  instrument  (może  być  wykonany  z  przedmiotów
codziennego użytku). Dodatkowo kawałek gazety, kartki bądź torebki foliowej. Kiedy
rodzic  gra  na  dowolnym  instrumencie  dziecko  zamienia  się  w  strumyk  –  stoi
nieruchomo,  rozkłada  ręce szeroko na boki  i  „faluje”  nimi  imitując  delikatne  fale.
Kiedy  rodzic  zacznie  szeleścić  gazetą  lub  folią  dzieci  zamieniają  się  w  drzewa,
wyciągają ręce w górę, kołyszą się z nogi na nogę, naśladując jednocześnie, szum liści
poruszanych wiatrem. 

Praca plastyczna
1. Segregowanie opakowań.

 Rodzic  przygotowuje  opakowania  po  różnych  materiałach:  papierowe,  szklane,
aluminiowe  i  plastikowe.  Dziecko  zastanawia  się,  po  czym  są  poszczególne
opakowania, segreguje je według materiału, z jakiego zostały wykonane.

2. Zabawa „Do jakiego pojemnika”.

 Dziecko wspólnie z rodzicem zastanawiają się do jakiego pojemnika należy wrzucić
odpady, przygotowane w zadaniu pierwszym.

- pojemnik niebieski – papier
- pojemnik zielony – szkło
- pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne

3. Praca plastyczna „Segregujemy śmieci”. (Załącznik nr 3)

 Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.

 Wycinanie z karty elementów pojemników.

 Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory,  w zależności  od rodzaju śmieci,
jakie należy do nich wrzucać.

 Składanie i sklejanie pojemników zgodnie z instrukcją
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