
DZIEŃ DOBRY PEREŁKI!

Serdecznie witamy w kolejnym dniu zdalnej edukacji!                                                                    
Dzisiaj w dalszym ciągu interesować nas będzie w jaki sposób mamy dbać o przyrodę i jak ją 
chronić przed zniszczeniem. 

Do zajęć prosimy przygotować :
-torebkę po cukrze lub po mące (może też być szara lub innego koloru), klej, papier kolorowy, 
krepinę, wełnę itp. (co tylko rodzice macie w szufladach) 

1. Drogi rodzicu zachęć dziecko do wykonania prostych ćwiczeń gimnastycznych w formie 
zabawowej prosząc dziecko, aby naśladowało zachowania różnych zwierząt:
-skradaj się jak wilk
-wyciągnij się jak żyrafa
-stań na jednej nodze jak bocian
-lataj jak motylek 
-pełzaj jak wąż
-zwiń się w kulkę jak jeż
-skacz jak żaba
-zgniećcie gazetę w kulkę i zabawa gotowa: Rzuć i złap!
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2.Postawa proekologiczna – obrazki przeciwstawne. Obejrzyjcie ilustracje środowiska i 
porozmawiajcie z dzieckiem na temat dbania o przyrodę  (zalacznik)

3.Przeczytajcie dziecku wiersz:

Potwór ekologiczny

Raz potwór na śmietniku żył,                                                                                                                 
wybredny niesłychanie.                                                                                                                          
Od wschodu słońca                                                                                                                                 
aż po zmrok                                                                                                                                            
wciąż chrupał śmiecie niczym smok –                                                                                                   
na podwieczorek, obiad, lunch,                                                                                                              
kolację i śniadanie…                                                                                                                              
Miał śliczny przód i cudny tył,                                                                                                               
i uszy miał futrzane.                                                                                                                               
By wszędzie porządeczek był,                                                                                                                
pochłaniał śmiecie z całych sił,                                                                                                              
lecz tylko… sortowane!                                                                                                                          
Zapamiętacie?                                                                                                                                         
Jak to szło?…
Oddzielnie PLASTIK, PAPIER, SZKŁO,                                                                                              
OBIERKI i OGRYZKI.                                                                                                                          
By nam oczyścić ślicznie świat,                                                                                                             
potworek wstrętne śmiecie jadł                                                                                                              
bez łyżki i bez miski!
Więc skoro już się znalazł ktoś,                                                                                                              
kto nasze brudy zjada,                                                                                                                            
chyba zgodzicie się – no nie? –                                                                                                              
że warto posortować je,                                                                                                                          
bo wymieszanych dań na stół                                                                                                                 



PODAWAĆ NIE WYPADA!                                                                                                                  
Natalia Usenko                                                                                                                                       
Źródło: „Elementarz Odkrywców”, kl. 1 cz. 3., Nowa Era sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 36.
Zadajcie dzieciom pytania :
 Dlaczego poetka nadała swojemu wierszowi tytuł „Ekologiczny potwór”?  Co to jest ekologia?    
Jak wyglądał ekologiczny potwór?  Co lubił jeść?. 

4. A teraz zaproście dziecko do twórczej zabawy i wykonajcie przyjaznego stworka z papierowej 
torebki i wszystkiego co macie!

Wesołej zabawy życzymy i udanego dnia!


