
Kochane Słoneczka, poniżej znajdziecie  propozycje zadań do wykonania w domu. 
Miłej zabawy!

CZWARTEK

 ZADANIE 1.
Posłuchajcie wiersza Jolanty Kasperkowiak pt. ,,Mali strażnicy przyrody”, a następnie
spróbujcie odpowiedzieć na pytania.

Dziś ,,ekologia”- modne słowo,
przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
trzeba takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić.
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki:
sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie im karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,
uczyć będziemy tego wandali.

Matka Natura nas wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

Pytania:
- Czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie?
- Co powinno się robić, aby pomóc przyrodzie?



ZADANIE 2.
Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia- ,,Wszystko ma swój znak”
Rodzic odczytuje pierwszą połowę zdania, a dziecko dodaje swoją propozycję jego 
zakończenia, zwracając uwagę, jakie oznaki są znakami podanych sytuacji.

KIEDY NIEBO SIĘ ZACHMURZY….                      (to np. znak, że będzie burza)

KIEDY ŚNIEG TOPNIEJE….                                    (to np. znak, że zbliża się wiosna)

KIEDY ŚWIECI SŁOŃCE I PADA DESZCZ….  (to np. znak że na niebie pojawi się tęcza)

KIEDY LIŚCIE SPADAJĄ Z DRZEW….                    (to np. znak, że zbliża się jesień)

KIEDY W POWIETRZU UNOSI SIĘ DUŻO DYMU…. (to np. znak, że powietrze jest 
zanieczyszczone)

KIEDY ROŚLINY MAJĄ ZWIĘDNIĘTE KWIATY I LIŚCIE (to np. znak, że potrzebują 
wody)

ZADANIE 3.
Zabawa ruchowo- naśladowcza ,,Zabawy w wodzie”
Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica, na przerwę rodzic 
podaje propozycję zabawy w wodzie, a dziecko próbuje je naśladować (np. pływanie żabką,
wbieganie do wody i wybieganie z niej, pływanie na plecach, przeskakiwanie przez fale.)

ZADANIE 4.
Poniżej znajdziecie ilustrację Ziemi- możecie ją dowolnie pokolorować, a następnie wyciąć 
wzdłuż linii i układać puzzle.

DODATKOWO
Możecie zagrać w interaktywne gry online:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/224030-%C5%9Bwi%C4%99to-ziemi

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb




