
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 :)

Dzień dobry Słoneczka! Oto zadania na dziś:

1. Zapisz pierwszą głoskę każdego wyrazu. Głoski utworzą nowy wyraz. Przeczytaj go. Z ilu liter składa się ten 
wyraz?

(ekran)

E

2. Czy wiesz co to jest ekologia? Posłuchaj wiersza. Po przeczytaniu wiersza, zapytajmy dzieci czy są w tym wierszu jakieś
niezrozumiałe dla nich słowa. Jeśli tak, musimy przed rozmową wyjaśnić dzieciom niezrozumiałe dla nich pojęcia.

Co to jest ekologia?
(D. Klimkiewicz, W. Drabik)

Ekologia – mądre słowo
a co znaczy - powiedz sowo?

Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach

O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko



To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa… 

Pytania do tekstu:
1. Co to jest ekologia?
2. Czego dotyczy ta nauka?
3. Co oznacza słowo „szanować”?
4. Dlaczego musimy dbać o środowisko?
5. W jaki sposób ludzie szanują ziemie i wszystkie istoty na niej żyjące?
6. W jaki sposób ty szanujesz nasze środowisko?

Teraz możecie wspólnie odczytać kilka reguł z kart Kodeksu Młodego Ekologa, zamieszczonych poniżej :)

Kodeks młodego ekologa



3. ,, Zdrowe drzewo - chore drzewo'' – pantomima.

Na hasło ,,Zdrowe drzewo'' - dziecko wymachuje rękami nad głową, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.
Na hasło ,,Chore drzewo'' - dziecko nachyla się i opuszcza bezwładnie ręce do przodu.

4. Zabawa matematyczna- „Mniej czy więcej”

W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci. W jednym z nich leżały 3 butelki, w drugim pięć butelek. W którym koszu było więcej 
butelek?



Wielkie drzwi śmieciarki otwierają się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślisz, w którą stronę się otworzy? 
Wstaw odpowiedni znak < lub > między butelkami. 

5. Bajka edukacyjna

Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 2017

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

W kontakcie z naturą- dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

6. Praca z Karta Pracy nr 4, strona 2a i 4a

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


W tym tygodniu rozpoczynamy również kolejną zabawę z Małym Misiem! Tym razem tematem jest

PRZESIĘBIORCZOŚĆ :) 

Tak dobrze czytacie :) Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko, które samodzielne w każdej dziedzinie, potrafi podejmować 

decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Mały Miś pomoże dzieciom 

zdobyć właśnie te umiejętności. 

Zestaw zabaw na dzisiaj, może być na zajęcie popołudniowe :)

1.  „Skrzynia skarbów”– zabawa doskonaląca percepcję dotykową. Rodzic przygotowuje „skrzynię skarbów” – kartonowe 

pudełko z otworem. Ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć (monety, banknoty, karty płatnicze, 

biżuteria, telefon komórkowy itp.) Zadaniem dziecka jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. Następnie dziecko pokazuje 

przedmiot, który wylosowało i sprawdza, czy odgadło.

2. Rozmowa z dzieckiem na temat: Czy przedmioty z pudełka są wartościowe czy nie? Co jest wartościowe dla Ciebie?

3. Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY8s3pTobAYo%26fbclid%3DIwAR0AhcmgZRsJ-aK8CAIHpN830z9vntFLghai8AVvp5ek4yVt_RFU8dF5xWQ&h=AT3FDZHrrA73Lv3LZJq7V__s4RLyuRRtarXAt3uMyfcqXIXIcQpXYfkRHNPw4BcPM_cc2KMuCof8S-RDugqN46oeEZ6AwyI7rxczlksKyBLpHsLE-DlSKFcMEt2g5aFYRXH0vs427RPqTVqeiJvTVH-PQMbVqFZZmjokdCHdoIsHdwLscf-JS-xi7V45vov-RYCG6oK849GJvl0ua8iRcQmvATYFXlolK_OdsYgrxCJgVZP3-XAsT31FTvdSny0TP1TH6ZmHHKJFjKxmKx3b3LwdZu60iPXRHhExUr1GM25qTOPcQBWtMtMXKLm_t6Un34idINVFJ7OSIYRcO4nnMMYyQGYOINM9axHl5EmuRnmOa1MuNo3NLonkUEZRfxTH-aV79IMejIPH6QIHZk5iwB2TYqyiK6nka7-PUVNElg2ZQ0S459TmaT9QBQ2sqOwOv-Fapmi4Ymr1hgBYynxW2_yewfx7PZYKIGBhcr0pTiXorXKhhwEHOPY0RVpqyr_donNRR_KpP3OgFhHqzPQud0yiNeOZ5GcdtYAnUuO1ul0Sl-Qr2o-rBOaxOy6PlqnJFTLBcQHdWBumBUJDMaV08jEGaAqbpGI7C8Z0z7LEnJX_Uo2U_VuQvRFKi2jXfS59SXIynTq-44pfYWg

	Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 2017

