
Na początek przypomnij sobie piosenkę

Świat w naszych rękach

Zgaduj-zgadula – tajemnice przyrody 
Dorosły czyta pytania, dziecko podaje odpowiedź.
Możecie liczyć ile będzie poprawnych odpowiedzi przydzielając punkty (można rysować kropki lub 
kreski na kartce)

1. Na spacer do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
- schować kartonik tak, aby go nie było widać
- zakopać kartonik w ziemi
- zabrać kartonik z powrotem do domu i wyrzucić do kosza

2. W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
- można sobie zedrzeć gardło
- można wystraszyć zwierzęta
- można przestraszyć grzybiarzy

3. Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, co robisz:
- podchodzisz aby go pogłaskać
- przepędzasz zwierzę
- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych

4. Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to:
- sarna 
- jeż
- krowa

6. Doktorem wszystkich drzew jest:
- sikorka
- dzięcioł
- wróbel

7. Drzewo, z którego jesienią spadają kasztany to:
a. Dąb
b. Kasztanowiec
c. Klon

8. Grzyby trujące należy:
a. rozdeptać, aby inny człowiek nie zerwał ich pomyłkowo
b. zostawić, gdyż niektóre zwierzęta żywią się nimi
c. zerwać i pozostawić w całości

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


9. Co to jest recykling:
a. Duże opady deszczu
b. Zawody w jeździe samochodem,
c. Przetwarzanie odpadów, ponowne puszczenie w obieg materiałów z nich odzyskanych

Kto ma ochotę może nauczyć się wiersza B. Formy (powtarzając kilka razy poszczególne zwrotki)

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.

Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.

Często też dorosłym
dobry przykład dają -
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają.

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/dbamy-o-nasza-ziemie-promowanie.html

Opowiedz, jak należy zachować się w lesie, a czego robić nie można



A teraz propozycja zabaw w lesie lub w ogrodzie

"Drzewa wokół nas" – Ścieżka edukacyjna (autor – E. Puchalska) 

Jeśli dopisze pogoda, wybierzcie się na spacer do lasu, lub bawcie się w ogrodzie, a tam:
• Zabawa "Powitanie z drzewem".
Dziecko wybiera sobie drzewo i w dowolny dla siebie sposób wita się z nim:
przytula, głaszcze jego korę, wypowiada miłe słowa, tańczy wokół drzewa, rozmawia z drzewem itp.
• Spacer po lub ogrodzie – dokonywanie obserwacji różnymi zmysłami. Dziecko:
− dotyka kory drzew, podłoża,
− obserwuje gęstość, grubość i różnorodność drzew, krzewów, roślin,
− wdycha zapach drzew, żywicy,
− nasłuchuje odgłosy przyrody (śpiewu ptaków, szumu drzew, trzasku gałęzi, innych odgłosów).
• Zabawa badawcza "Mali poszukiwacze"(dla tych, którzy mają w domu lupę)
Dziecko wyposażone jest w lupę. Zadaniem przedszkolaka jest odszukanie zwierząt żyjących pod
odstającą korą drzew, na korze, w rozgrzebanej delikatnie patykiem ściołce i obserwacja i ich 
obserwacja. Można także szukać małych żyjątek “gołym okiem”.
• Zbieranie okazów przyrodniczych. 

Warto obejrzeć:

Wędrówki skrzata Borówki – las

Życzymy miłego weekendu!

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4&list=PLJlUA7VhrFnk1AhGYS1fUKp6-Z8pbCHQR

