
Kwiecień, tydzień 4 Dbamy o przyrodę
Dzień 5 Jestem przyjacielem przyrody

Cele główne
• utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody,
• rozwijanie umiejętności rachunkowych,
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia sposoby ochrony przyrody,
• przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
• uważnie obserwuje, słucha poleceń N.,
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

1.  Oglądanie albumów przyrodniczych. Poznawanie sposobów ochrony przyrody.
Albumy przyrodnicze, film przedstawiający rośliny i zwierzęta chronione
N. ogląda z dziećmi albumy przyrodnicze. Rozmawia na temat sposobów ochrony przyrody,
np. poprzez zakładanie parków, rezerwatów. Dzieci oglądają ilustracje lub zdjęcia 
przedstawiające wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce, poznają ich 
nazwy, wypowiadają się na temat ich wyglądu. Link do filmu--------

https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU

2.  Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny – Podaj nazwę.
Obrazki przedstawiające znane dzieciom zwierzęta i rośliny, woreczek.
Dzieci siedzą w kole. N. wykłada na środek obrazki przedstawiające wybrane zwierzęta
i rośliny. Następnie rzuca woreczek kolejno do każdego dziecka i wypowiada część nazwy
jednego z tych zwierząt lub jednej z roślin. Dzieci wypowiadają całe słowo, po czym 
wybierają -wskazują właściwy obrazek. 
Załącznik nr 1 i nr 2.
W tym zadaniu dzieci  5-letnie mogą z pomocą rodziców wskazywać i nazywać poznane już
wcześniej przez nich litery (dla chętnych) .
3. R. odczytuje dzieciom skierowany specjalnie dla nich list od ,,PRZYRODY ‘’
LIST DLA DZIECI OD ,,PRZYRODY ‘’
KOCHANE DZIECI !
Bardzo Was proszę , abyście z uwagą wysłuchali mojego listu.
Jestem na tym świecie od momentu jego powstania. i wiele
widziałam . Od wieków ludzie starali się nakłonić mnie , abym
spełniała ich życzenia i wszelkie potrzeby. Wybudowali huty ,
fabryki , przetwórnie , które wydzielają do atmosfery ogromne
ilości zanieczyszczeń . Wyniszczyli moje ukochane dzieci , czyli
rośliny , zwierzęta. Niszczyli je tak okrutnie i bezmyślnie , że
niektóre gatunki zniknęły z powierzchni Ziemi , a wielu grozi
wyginięcie . Drzewa i ptaki skarżą się na zatrute powietrze .
Ludzie wycinają lasy , zatruwają powietrze , wodę , glebę , śmiecą i

https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU


hałasują .
Rozejrzyj się wokół siebie . Co widzisz ? W lasach , na drogach ,
na placach - wszędzie bałagan i nieporządek . Każdy wyrzuca
ogromne ilości śmieci . Trafiają one na olbrzymie śmietniska .
Większość z nich rozkłada się kilkaset lat skażając glebę.
Jestem już bardzo chora i samotna . Ratując mnie - uratujesz
siebie . Pomóż mi , a odwdzięczę się stokrotnie .
Z poważaniem – Przyroda
4. Zabawa   Wiem, jak dbać o przyrodę.
Pojemnik z klockami.
Wypowiedzi  dzieci na temat, w jaki sposób same mogą już same pomóc PRZYRODZIE w 
jej kłopotach i Co możemy robić, by chronić przyrodę? Dzieci wypowiadają się swobodnie 
R.  uzupełnia ich wypowiedzi.
Następnie proponujemy zabawę. R. wypowiada  zdania. Dzieci, które zgadzają się z tym, co
mówi  R., pobierają z pojemnika stojącego na środku koła po jednym klocku,które układają 
przed sobą, w jednej linii. Przykłady zdań:
Oszczędzamy wodę.
Wyrzucamy śmieci do kosza.
Segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników.
Sadzimy drzewa i kwiaty.
Nie depczemy roślin.
Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.
Nie łamiemy gałęzi.
Chodzimy po chodnikach.
Oszczędzamy papier.
5. Zabawa ruchowa  - Omiń ślimaka
Dzieci maszerują. Na sygnał (klaśnięcie) wykonują przeskok obunóż w przód.
6. Wykonanie odznaki Przyjaciel przyrody
 Do wykonania tej pracy potrzebne będą : farby,pędzel, nożyczki, karta pracy nr 3.
Dzieci wycinają koło ,odbijają na nim odcisk swojej ręki pomalowanej uprzednio farbami 
na wybrany przez nie kolor, jak farba wyschnie przyklejamy wyciętą koniczynkę –--- ---
symbol szczęścia.  
Sylweta koniczynki podklejona taśmą dwustronną (dla każdego dziecka) lub smarujemy 
klejem
Wyrażamy pewność, że dzieci już wiedzą, jak dbać o przyrodę i że będą ją szanować. 
Odznakę Przyjaciel przyrody dzieci umieszczają w swoim ulubionym kąciku.
7.Improwizacja ruchowa – W ogrodzie pełnym muzyki.
nagranie wesołej melodii, dla każdego dziecka szyfonowa chustka.
link----
https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki
Dzieci wykonują siad klęczny w rozsypce i chowają w dłoniach po jednej szyfonowej 
chustce (symbol pączka kwiatowego, który za chwilę rozkwitnie). Po włączeniu muzyki 
wolno rozkładają dłonie i uwalniają chustkę – kwiatek rozkwita. Następnie w takt muzyki 
tańczą swobodnie po sali, poruszając chustkami – kwiatami.

https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki


    Zabawy i zajęcia popołudniowe
Rysowanie kredą na chodniku konturów kwiatów.
Kolorowa kreda.
Dzieci rysują kredą na chodniku kontury kwiatów, np. tulipanów. Następnie kolorują 
tulipany na różne kolory.
•• Karta pracy,znajduje się w kolejnym folderze.
Dzieci:
−− na przykładzie tulipana nazywają części rośliny znajdujące się w kółkach,
−− dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),
−− łączą części z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka,
−− kończą rysunki tulipanów według podanego wzoru,
−− kolorują rysunki.

Drodzy rodzice prosimy was, abyście zwrócili uwagę na czynności samoobsługowe i 
porządkowe  swoich dzieci. 
W dalszym ciągu prosimy o rozwijanie następujących umiejętności:
--- zakładanie samodzielne butów,odzieży, rozbieranie się
--- zapinanie i rozpinanie guzików, zamków
--- przewracanie odzieży na lewą i prawą stronę  
---  wiązanie sznurowadeł, wstążek
--- porządkowanie po skończonej zabawie
--- dyżury w opiece nad wybraną roślinką w domu, ogrodzie

-----a przede wszystkim rozwijanie  przyzwyczajenia nad systematycznym zachowaniem 
higieny osobistej i otoczenia.

ŻYCZYMY DZIECIOM, RODZICOM I CAŁYM RODZINOM DUŻO 
ZDROWIA, OPTYMIZMU I CIERPLIWOŚCI  W TYCH DNIACH 
---- POD HASŁEM    ###ZOSTAŃ W DOMU####

      WASZE PANIE :  ALA  I  ASIA



Załącznik nr 1

JEŻ, LIS, ZAJĄC, ŁOŚ, JELEŃ,
NIEDZWIEDZ, WIEWIÓRKA, 
SOWA, PTAK, ŻUCZEK, 
BÓBR,WĄŻ



Załącznik nr 2

                                                                                                                                     



Załącznik nr 3


