TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę
EKOPRZYJACIELE
04.05.2020
Dzień dobry po wekkendzie majowym. Mam nadzieje że baterie
energii naładowane. To zaczynamy:)
ZABAWY I ZAJĘCIA
NA POCZĄTEK BAJKA EDUKACUJNA- „EKOLOGICZNY DOM”- żeby
dzieci zrozumiały co to ekologia
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

PIOSENKA NA DZIŚ- „Moja planeta” Majka Jeżowska
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi
Moja planeta nie ma ceny
Moja planeta jest rano niewyspana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.
Moja planeta nie spadła tu z księżyca
Moja planeta to tajemnica
Moja planeta raz zimna raz przegrzana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.
SOS - to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS - ratujmy siebie sami
SOS - do siebie wysyłamy
Moja planeta miłości się nie boi
Moja planeta broń rozbroi
Moja planeta zna dobre obyczaje
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje
SOS - to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS - ratujmy siebie sami
SOS - do siebie wysyłamy
Tak to prawda…

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Pytania do wiersza:
• Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?
• Ilu było członków tej rodziny?
• Czy potrafisz ich wymienić?
• Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?
• Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny?
• Dlaczego wybrali rowery?
• Co znaczy słowo „moda”?
• Co oznacza słowo „ekologiczny”?
Nowa moda- Małgorzata Strzałkowska
W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,
że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.
– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.
Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest najprościej.
Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –
każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?
Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki,
pola pędzi Ala, za nią Ola,
mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.
Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera
na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.

„Z jak zebra”

• prezentacja litery w wyrazie ( książka strona 1a)
• podział na sylaby i literowanie (rodzic zwraca uwagę na niebieskie i czerwone
pola- społgloski i samogłoski).
• dziecko liczy wyrazy i gloski
• szuka wyrazów na podaną litere
• układa zdania z wyrazem zegar: dwu, trzy, cztero, pięcio wyrazowe
• zapis litery w zeszycie w trzy linie
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 1a i 1b)
– kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów
– wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła pisanie litery Z i z
pośladzie
ZABAWY RUCHOWE
,, Zdrowe drzewo - chore drzewo''- na hasło ,,Zdrowe drzewo'' – dzieciko
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.
„Papierki i ja”- dziecko tańczy przy muzyce, na przerwę zatrzymuje się i podnosi z
podłogi serwetkę. Rysuje w powietrzu wg polecenia rodzica np. dom, kwiatka, rybkę
itp. Zabawę powtarzamy dowolną ilość razy.
„Uwolnij się ze śmiecia” – dziecko ze swej dłoni tworzy głowę ptaka tak, aby palce
stanowiły dziób, dłoń – głowę, a przedramię – szyję. Ptak szukając w wodzie
jedzenia zaplątał się w sieci, a brudna woda z ropą i olejem nie pozwala mu wyjść z
pułapki. Rodzic zakłada frotki na nadgarstki dziecka i bez pomocy drugiej ręki,
zębów i nie pocierając o nic ręką próbują się wydostać z pułapki.
WNIOSKI: Zwierzętom i rybom musi pomóc człowiek!

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - „Ośmiorniczka” z rolki od papieru. Rolkę malujemy w
dowolny sposob farbami, naklejamy wyciente oczy i usta oraz osiem ramion z bibuły
bądź kolorowego papieru. Do dzieła, moja taka wyszła:)

Do jutra
Ciocia Kasia:)

