
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 22.04.2020 :)

Czy wiesz jaki dziś jest dzień?

Dziś jest Dzień Ziemi.

Czy wiesz co to jest Dzień Ziemi?

Dzień Ziemi, to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest rozgłaszanie

postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą

uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. 

Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał się uznawany

na całym świecie dniem. 

Dzień Ziemi ma na celu przypomnienie, że należy dbać o czystość naszej planety.

1. Posłuchaj piosenki Śpiewające Brzdące- Nasza Planeta

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

1.Nasza planeta wzywa nas,

Na Ziemi misję zacząć czas. 

Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

Ref. Trzeba nam zieleni, 

Czystej atmosfery, 

Segregacji śmieci, 

Pomogą w tym dzieci. 

2. Ekologiczna misja trwa, 

Sadzimy drzewa gdzie się da.

 Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

 Ref. Trzeba nam zieleni... (2x) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo


Pytania:

1. O czym jest piosenka?

2. Co znaczy „ekologiczna misja”?

3. Co znaczy S.O.S?

4. Jaka jest potrzeba pomoc naszej ziemi?

2.Zabawa z Zielonym Ludkiem

A)Jestem Zielony Ludek, przybywam z bardzo, bardzo daleka, gdzie słonko świeci, 

radośnie śpiewają ptaki, gdzie jest czysto i pięknie. Przybywam, bo ktoś mi 

powiedział, że w przedszkolu  dzieci śpiewają piosenki, które mówią o planecie, 

zieleni, czystej atmosferze i segregacji śmieci. Bardzo chętnie usiądę i posłucham 

pięknych piosenek w waszym wykonaniu. 

B)Zabawy z Zielonym Ludkiem. - Teraz Zielony Ludek ma dla ciebie sportową 

niespodziankę. Powtarzamy wszystko za Ludkiem (można powtarzać, przy muzyce): 

- Marsz w miejscu, 

- Podskoki, 

- Pajacyk, 

- Tupanie,

-Klaskanie.

C)Następne zabawy z Zielonym Ludkiem. Tym razem to zabawa w „cień” – wszyscy 

będą naśladować wszystko, co robi Zielony Ludek: 

-Czesanie, 

-Ziewanie, 

-Zakręcanie wody

-Zbieranie śmieci

-Wąchanie kwiatów

-Przeganianie muchy, 

- Pa, pa – ręką prawą, 

- Pa, pa – ręka lewą 

-Spirala - ręką prawą,

-Spirala - ręką lewą



-Ósemka – ręką prawa i lewą

3. Czas dla Ziemi- zabawa ruchowa. Warto pokazać dziecku jak wygląda 

nasza ziemia( globus). Opowiedzieć, w którym miejscu mieszkamy, co 

znajduję się na naszej planecie, itp.

Jeśli nie dbamy o naszą planetę, jej czas się kurczy. Aby była w dobrej kondycji, a 

dzięki niej również wszyscy ludzie na świecie, musimy pamiętać o ekologicznych 

nawykach. Za chwilę wy też , w zabawie, będziecie mogli wydłużyć czas naszej 

symbolicznej Ziemi. Jeśli, waszym zdaniem, przeczytam zdanie prawdziwe-

skaczesz  raz do tyłu. Jeśli zdanie będzie fałszywe-robisz dwa skoki do przodu.

Zdania:

1. Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom.

2. Rower nie produkuje spalin.

3. Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie szkodzą przyrodzie.

4. Woda w oceanie może być brudna-to nikomu nie szkodzi.

5. Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód, 

którym jedzie tylko jedna osoba.

6. Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom.

7. Segregowanie śmieci umożliwia ich ponowne wykorzystanie.(recykling)

8. Nie wyrzucamy śmieci do rzek, jezior i lasu.

9. Myjąc zęby nie trzeba zakręcać wody.

10.Spaliny są nieszkodliwe.

4. Z jak zegar

Za pomocą czego można mierzyć czas? 



Jak wygląda zegar?(tarcza z cyframi, mała i duża wskazówka)

Jakie znasz zegarki?(elektryczne, zwykłe)

Jaką głoskę słyszysz na początku słowa ZEGAR?

5. Zabawa utrwalająca kształt literki

Potrzebujemy:

-tacka

-materiał sypki (mąka, kasza, bułka tarta lub inne)

Przebieg zabawy:

Na tackę wsypujemy sypki materiał. Dziecko próbuje napisać literkę dużą Z i małą 

z paluszkiem na tacy. 

Dziecko:

– wyraz Z E G A R dzieli na sylaby i głoski, przelicza ile głosek jest w tym 

wyrazie

– na czerwono podkreśla samogłoski

– na niebiesko podkreśla spółgłoski

– próbuje napisać duże Z i małe z na kartce



– podaje jakie zna inne słowa zaczynające się na literkę Z

– podaje słowa, w których słyszy literkę z (NP. koza, Eliza, telewizor,obraz,)

6. Praca z Kartą Pracy 4, strona 1a i 1b.

Po zakończeniu pracy w książce z okazji Dnia Ziemi zachęcamy do

zadbania o Ziemię wokół nas! Zwykle w tym dniu organizowane jest

wielkie sprzątanie. Tym razem okoliczności nam na to nie pozwalają...

Ale! Zawsze możemy posprzątać nasz mały świat! Zachęcamy Was drogie

Słoneczka do prządków w swoim pokoju, do posprzątania podwórka bądź

prac porządkowych w swoim ogródku :) Powodzenia!


