Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 11.05.2020
Witam Was serdecznie. W tym tygodniu utrwalamy wiadomości z zakresu ekologii.

Temat: Przyjaciele lasu.
1. Wysłuchaj treści zagadek i podaj rozwiązania.

Co to za okrągła planeta,
na której bez wody,
tlenu i słooca nie byłoby
życia. (Ziemia)

W nim, rosną drzewa
w nim ptaki śpiewają.
W nim małe i duże zwierzęta
mieszkają. (las)

Ma koronę - królem nie jest.
Pączki ma - lecz ty ich nie jesz.
W środku - słoje - nie ze szkła.
W papier się zamienid da. (drzewo)

Służy do picia, służy do mycia
Bez niej na ziemi, nie byłoby życia. (woda)

2.
Zapoznaj się ze słowami i melodią piosenki. Wasz pokój zamienia się w las, na
„ziemi” - podłodze znajdują się różne śmieci (prosimy, aby rodzice położyli na podłodze
śmieci), wcielacie się w rolę duszków leśnych i sprzątacie las, podczas ponownego słuchania
piosenki.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=RS2SeQRAO4E

Tekst piosenki:
1.Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...
3.
„Każdy przedszkolak dobrze wie, jak o przyrodę powinno dbać się” –
ekologiczne przyrzeczenie – dzieci składają przysięgę dotyczącą przestrzegania
podstawowych zasad dbania o środowisko poprzez powtarzanie rymowanki:
Przyjaciółmi przyrody chcemy być
i w zgodzie z naturą będziemy żyć.
Leśnymi duszkami się nazywamy
i dlatego radośnie przyrzekamy:
CHRONIĆ PRZYRODĘ,
OSZCZĘDZAĆ WODĘ
DOKARMIAĆ PTAKI,
DBAĆ O ZWIERZAKI,
KWIATY HODOWAĆ,
DRZEWA SZANOWAĆ,
ZIEMIĘ RATOWAĆ,
NIGDY NIE ŚMIECIĆ,
I UCZYĆ TEGO WSZYSTKIE DZIECI!

4.
„Zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje” – podawanie przez dzieci
propozycji dotyczących tego, co może być w kolorze zielonym. Następnie, proszę spojrzeć na
ilustracje umieszczone poniżej i nazwać rzeczy, które zostały na niej umieszczone.

5. Ekologiczne kręgle z hasłem.
Dzieci rzucają piłką w kręgle wykonane z plastykowych butelek po napojach. Każdy kręgiel
ma inny numer, do którego przypisane jest hasło. Gdy zostanie przewrócony kręgiel dzieci
głośno skandują poszczególne hasło:
1 – nie dotykaj ptasich jaj i gniazd!
2 – nie hałasuj w lesie!
3 – nie rozpalaj ogniska w lesie!
4 – nie śmieć!
5 – nie niszcz drzew!
6 – nie zrywaj roślin chronionych!
7 – nie zabijaj owadów!
8 – nie depcz trawy!
6. Karta pracy – załącznik
Zachęcamy również do Państwa do skorzystania z ciekawych propozycji Centrum
Rozwoju Lokalnego - organizator objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" (więcej o akcji:
www.edu.crl.org.pl)
Pozdrawiam i do szybkiego zobaczenia
Ciocia Ania

