Temat : CZYSTO WOKÓŁ NAS
Witamy Was serdecznie w nowym tygodniu. Dziś rozpoczynamy nowy temat
dotyczący przyrody i czystości naszej Planety. Czy pamiętacie jak nazywa się planeta
na której mieszkamy?
Oczywiście Ziemia.
Na początek posłuchajcie wiersza.

"Co to jest przyroda?" D. Gellner
To drzewa i kwiaty,
i liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.
Przyroda jest wokół,
wszędzie ja spotkasz.
Ptak rozśpiewany,
gadające świerszcze.
Powiedzcie, proszę,
co jeszcze, co jeszcze.
Szanuj przyrodę,
kochaj przyrodę.
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody.
Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło,
będzie zielono.

Czy wiecie co to jest przyroda?
Na pewno wiecie czego nie wolno robić nad rzeką czy w lesie. Obejrzyjcie obrazki
i opowiedzcie czego nie wolno robić w kontakcie z przyrodą. Prosimy przeczytać dziecku
wiersz i pokazać obrazki miejsc zanieczyszczonych oraz porozmawiać z nim na temat: Jak
trzeba się zachować się w lesie i w kontakcie z przyrodą?

„Sprzątamy las” – zabawa dydaktyczna.
Prosimy dać dziecku różnokolorowe nakrętki plastikowe, metalowe kapselki i inne
nakrętki. Prosimy naszykować miseczki lub pojemniczki do których dzieci posegregują
przedmioty według rodzaju i koloru.

„Czysto wokół nas” – zabawa ruchowa.
Dziecko spaceruje po pokoju w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie, prosimy
wypowiadać w kierunku dziecka zdania zgodne i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są
prawdziwe, dziecko klaszcze, gdy są nieprawdziwe, robi przysiad, np.:
•

W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach;

•

W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki;

•

Nie zostawiamy w lesie papierków;

•

W lesie zachowujemy się cicho;

•

Nie łamiemy gałęzi z drzew;

•

W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin;

•

Gdy jesteśmy nad rzeką,

•

Nie wrzucamy butelek ani papierków do wody;

•

Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci.
Na koniec posłuchajcie jeszcze raz wierszyka, spróbujcie nauczyć się go na pamięć.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia sprawiły Wam przyjemność i dużo się nauczyliście,
wiecie już jak zachować się w lesie i nad rzeką.
Dobrej zabawy.

