1. TEMAT: „DBAMY O ZIEMIĘ”
Cel: Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości
związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Drogi Rodzicu
Celem edukacji ekologicznej jest pogłębienie wiadomości dzieci na temat roślin i zwierząt żyjących na
Ziemi, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
stan środowiska przyrodniczego, a także podnoszenie ich świadomości ekologicznej. Dzieci powinny
rozumieć znaczenie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Kochane Dzieci
Dzisiaj zaczynamy nową tematykę. Czy wiecie, co to jest ekologia? Ekologia to nauka
o środowisku, w którym żyjemy, o jego ochronie, ale też o roślinach i zwierzętach. Jest to bardzo
ważne słowo, często je słyszymy, a to dlatego, że nasza ziemia - planeta na której mieszkamy jest
bardzo zanieczyszczona. Popatrzcie na obrazki:
Dlaczego na obrazkach Ziemia jest taka smutna? Mamusia/tatuś wam wytłumaczy, co
zanieczyszcza ziemię:

Na pewno chcielibyście, aby nasza Ziemia była uśmiechnięta, jak tutaj. I to dzięki wam tak może
być:

Opowiadanie:
Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno. Wśród lasów, łąk i pól było niewielkie
miasteczko. W miasteczku tym mieszkały dzieci, które bardzo lubiły leśne wycieczki. Pewnego
dnia dzieci zapakowały do plecaków soki, zbożowe batoniki, jogurty, owoce oraz przygotowane
przez rodziców kanapki. Zabrały także ulubione zabawki. Pomachały na pożegnanie i wybrały się
na piknik. Szły dróżką przez las aż dotarły na piękną leśną polanę. Na polanie pięknie pachniały
kwitnące dookoła kwiaty z daleka słychać było piękny śpiew ptaków. Dzieci rozłożyły kocyk. A
ponieważ były bardzo głodne i spragnione wyciągnęły z plecaków ulubione zbożowe batoniki,
jogurty i soki. Kiedy się najadły i napiły, papierki i puste butelki i kubeczki od jogurtów zostawiły
na trawie. Dzieci rozpoczęły wesołą zabawę. Skakały na skakance. Bawiły się w berka i w
chowanego. Kiedy słońce zaczęło się chować za horyzont postanowiły wrócić do domu? Zabrały
kocyk, plecaki i wróciły do domu. W lesie zrobiło się cicho, ale jakoś dziwnie. Zwierzęta nie
chciały przyjść na leśną polanę. Ptaki nie śpiewały. Kwiaty smutno zwiesiły swoje główki.




Pytamy dziecko, dlaczego w lesie było cicho i dziwnie?
Prosimy, aby oceniło postępowanie bohaterów bajki.
Następnie pokazujemy dziecku dwa obrazki: las czysty i las zaśmiecony:

Pytamy:








Do którego lasu chętniej wybrałbyś się na spacer i dlaczego?
W którym lesie zwierzętom żyje się lepiej?
Czy śmieci zagrażają zwierzętom? W jaki sposób?
Skąd się biorą w lesie śmieci?
Co powinno się zrobić ze śmieciami, gdy idziemy do lasu na spacer?
Gdzie powinny trafiać śmieci?

Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko i wesołe drzewko
Dziecko porusza się po pokoju przy dźwiękach muzyki. Podczas przerwy w muzyce wciela się w
rolę drzewka, któremu ktoś połamał gałązki, ponacinał korę-pokazują miną, postawą ciała, jak czuje
się drzewko. Potem znowu porusza się przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce, pokazuje,
jak się czuje drzewko, o które dba ogrodnik, które ma całą korę i gałęzie, radośnie sobie rośnie.
Przypatrz się obrazkom (dzieci starsze).
Jeśli zachowanie dzieci jest właściwe, pokaż słowo TAK. Jeśli niewłaściwe, złe – pokaż NIE

Dzieci młodsze.
Co robią dzieci na obrazku? Które dziecko postąpiło właściwie? Dlaczego?

Posłuchajcie piosenki ilustrowanej „Nasza planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I&list=RD1MZovZPTP7I&start_radio=1
Zabawa „Wesoło – smutno”
Dzieci otrzymują obrazki przedstawiające buzie: wesołą i smutną. Słuchają zdań wypowiadanych
przez rodzica. Oceniają postępowanie dzieci, które wykonują różne czynności. Jeśli postępują
prawidłowo podnoszą do góry obrazek z uśmiechniętą buzią, jeśli nieprawidłowo - obrazek ze
smutną buzią np.





Kasia wrzuciła papierek do kosza - Tomek zbił kamieniem szybę
Grześ podlał kwiatki - Gabrysia zrywa gałęzie z drzew
Marek bawi się na trawniku - Ala ciągnie kotka za ogon
Krysia zbiera nakrętki z butelek - Basia śpiewa głośno w lesie

Omówienie ilustracji:

Zabawa „Ziemia, woda, powietrze”
Dziecko na hasło: ziemia – dotyka dłońmi podłogi, woda – chwyta się za kolana, powietrze –
podnosi ręce do góry, wskazując przestrzeń nad sobą.
Wyjaśniamy, że rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, też oddychają. Pochłaniają przy tym szkodliwe
gazy, a wydzielają tlen, który jest potrzebny do oddychania ludziom i zwierzętom. Jeżeli ziemia,
woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą nie tylko ludziom, ale zwierzętom i roślinom,
które wtedy chorują.
Starszaki, po której stronie obrazka Ziemia jest zniszczona? Dlaczego?

To już wiecie, co to jest EKOLOGIA! Zapytamy jeszcze mądrej sowy:
Ekologia mądre słowo,
A co znaczy – powiedz sowo!
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach,
Lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach
Między nimi, bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je kochać i szanować!
- Powiedziała mądra sowa.

Chciałabym, żebyście wiedzieli, że rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają. Pochłaniają przy
tym szkodliwe gazy, a wydzielają tlen, który jest potrzebny nam do oddychania. Jeżeli ziemia,
woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą nie tylko nam, ale i roślinom, które wtedy chorują.
Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o czystość środowiska.
Na szczęście są ludzie, którzy dbają o naszą planetę. A jak? Dowiecie się, gdy oglądniecie bajkę:
„Ekologiczny dom” – bajka ekologiczna
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
A może jeszcze kolorowanka? Do wyboru:

