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Temat : EKOPRZYJACIELE
Witajcie Kochani,
to kolejny dzień naszej ekoprzygody. Dziś jest ważny dzień. Dzień 22 kwietnia
jest to Dzień Ziemi. To taki dzień, w którym przypominamy sobie jak ważne
jest dbanie o naszą planetę, o jej czystość. Oczywiście dbamy o naszą planetę
codziennie, ale dziś szczególnie sobie o tym przypominamy. Opowiedzcie
proszę swoim rodzicom jak należy dbać o przyrodę.
(Proszę porozmawiać z dzieckiem o ekologii np. o niezaśmiecaniu rzek i lasów, segregacji
śmieci, oszczędzaniu wody itp.)

„Papierowe kule” – zabawa ruchowa z zachowaniem równowagi.
A teraz chwilkę wesołej zabawy, z pomocą rodziców, z gazet zróbcie
sobie kilkanaście kulek. Na początek przygotujcie sobie koszyk albo jakiś
pojemnik i spróbujcie celować waszymi kulkami. Można urządzić rodzinny
konkurs celowania.

Następnie, waszym zadaniem jest ułożenie ścieżki, po której dojdziecie
do lasu. Teraz przechodzicie po ścieżce stopa za stopą. Proszę spróbować kilka
razy przejść po ścieżce utrzymując równowagę.

A teraz pora na wierszyk, posłuchajcie proszę
(proszę przeczytać dziecku wiersz i porozmawiać na jego temat)

Co to jest ekologia
Danuta Klimkiewicz, Wiesław Drabik
Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy? – powiedz, sowo!
Sowa chwilkę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nimi, bo to wszystko,
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować
– powiedziała mądra sowa.

Proszę poprosić dziecko, aby wyjaśniło własnymi słowami jak rozumieją
pojęcie EKOLOGIA, a w razie potrzeby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie.

„Ekoludek” – praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych.
Teraz wykonajcie ekoludki z różnych dostępnych materiałów, np.: rolek
po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, kolorowych gazet, pudełek
po produktach spożywczych, włóczki, nakrętek plastikowych.
(Proszę przygotować dziecku różne materiały do wykonania ekoludka)
Proszę wspólnie z dzieckiem wykonać pracę plastyczną.
Poniżej prezentujemy Wam kilka przykładowych prac żeby było łatwiej. Jeżeli
wykonacie ciekawą pracę, możecie się z nami nią podzielić.
Czekamy.
Dobrej zabawy !!!

