
Zaczniemy dzisiaj od przypomnienia sobie naszej piosenki. 

Piosenka - Cały świat jest w naszych rękach

Zabawa paluszkowa – pogimnastykuj swoje paluszki.

Mam 10 palców małych do zabawy doskonałych (podnosimy dłonie do góry),
Mogę wszystko zrobić nimi – paluszkami malutkimi (ruszamy paluszkami).
Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak chusteczki (zamykamy piąstki i rozkładamy 
paluszki).
Mogę w słonko je zamienić, albo schować do kieszeni (rozszerzamy paluszki, i wkładamy do 
kieszeni).
Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak szeroko (podnosimy ręce wysoko do góry i rozkładamy 
w bok).
Mogą w koszyk się zaplatać albo jak motylek latać (splatamy dłonie palcami ze sobą, później 
machamy paluszkami).
Mogę je ustawić w rządku lub rozpocząć od początku! (łączymy paluszki w obu dłoniach). 

W tym tygodniu zastanawiamy się, jak dbać o przyrodę, jak wykorzystywać odpady. 
Dzisiaj zapraszamy do zrobienia pojemnika na kredki bądź pisaki z wykorzystania rolek po 
papierze toaletowym. 

Czego potrzebujemy?
• kilka rolek po papierze toaletowym;
• farby i pędzelki;
• klej lub spinacze do papieru;
• kolorowy papier lub brokat (czyli coś do ozdabianie);
• ołówek.

Etap I

Dziecko maluje rolki papieru na różne kolory.

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


Etap II

Kiedy farba  wyschnie,  pora  na  ozdabianie  rolek.  Dobry efekt  da  przyklejenie  elementów
z kolorowego papieru. Brokat także świetnie się sprawdzi ;)

Etap III (Tutaj będzie potrzeba już pomoc Rodzica)

Teraz trzeba przyczepić do siebie rolki.  Ustawcie je najpierw w taki sposób, w jaki chcecie to
zrobić. Odradzamy pojedynczy rządek, może się przewracał pod ciężarem kredek. Bardziej
stabilne  są  kwadraty,  trapezy  i  trójkąty,  również  zwielokrotnione.  Zaznaczcie  ołówkiem
miejsca styku rolek, posmarujcie klejem i złóżcie z powrotem. Dobrze spiąć rolki punktowo
spinaczami, do czasu wyschnięcia kleju.



(źródło) https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/przybornik-na-biurko-w-dwoch-wersjach/

Zabawa ruchowa: „Wielkie sprzątanie” – dziecko chodzi lub biega po wyznaczonej powierzchni
na  której  są  porozrzucane gazety.  Na sygnał  rodzica  podnosi  jedną  kartkę,  zgniata  ją  w kulkę
i wrzuca do przygotowanego kosza. Zabawę powtarzamy kilka razy.

(źródło) https://przedszkolankowo.pl/2016/12/18/na-ratunek-ziemi-scenariusz-zajec-pomoce/

Dzisiaj jeszcze raz zapraszamy do  EKO – ZADAŃ. Poproś Mamę albo Tatę o ich odczytanie

(Karta z zadaniami na kolejnej stronie)

(źródło) https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/

Drodzy Rodzice! 

W piątek zapraszamy Smerfiki na przedszkolne
bajkowanie. Planujemy je o godzinie 10.00

z wykorzystaniem Zoom. 
Chętnym Osobom, które prześlą e-mail na adres

smerfyprzedszkole2czaniec@gmail.com 
zostanie przesłany link z zaproszeniem. 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy. 
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