2. TEMAT: „PRZYJACIELE PRZYRODY”
Cel: Rozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska, a zachowaniem
się ludzi
Ciekawa jestem, czy mogę Cię nazwać przyjacielem przyrody?
Kto to jest przyjaciel? (pomaga,….)
Podobnie zachowuje się przyjaciel przyrody. Posłuchajcie piosenki:
Piosenka do nauki „Ochroń ziemię
https://www.youtube.com/watch?v=92ySNopG43Y
1.
Mieszkamy na wielkiej kuli
Ta kula to nasza Ziemia
Dorośli ciągle na tej Ziemi
Chcą wszystko zmieniać
Wycinają drzewa
Śmiecą na leśnej łące
Czarny dym z kominów leci
I zasłania słońce
Ref.
Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem
Ty i ja – jest tu dzieci wiele
Im więcej nas, tym dla ziemi lepszy czas.
2.
Gdy wszystkie na świecie dzieci
Zadbają o piękno Ziemi
To wszystko skończy się szczęśliwie
Nic się nie zmieni
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi
Gdy ją każdy mały człowiek
Nauczy się lubić
Ref.
Ochroń ziemię….
Rozmowa
Z ilu zwrotek składa się piosenka? Czy ma refren?
Co zmieniają dorośli na ziemi?
Co powinny zrobić dzieci?
Wypowiedzi na temat: „Jak mogę dbać o Ziemię”
Co możecie zrobić, żeby pomóc ziemi? Jak o nią dbać?
Popatrzcie na obrazki. Co robią dzieci?
Czy wszystkie dbają o naszą Ziemię? (TAK, NIE)

A czy dzieci można nazwać przyjaciółmi przyrody? Dlaczego? Czy też tak postępujesz?

Na tych 3 obrazkach widzimy różne sytuacje. Co tutaj się stało?
Możemy to przedstawić też działaniami matematycznymi.
Ułóż o nich zdania, no i działania. Będzie to dodawanie czy odejmowanie?
Przedstaw je za pomocą liczmanów (np. kredki):

Który obrazek przedstawia miłą sytuację?
A który smutną?
Jak myślisz, dlaczego kwiaty zwiędły?
Dlaczego drzewa uschły?
Rodzic Ci pomoże to wyjaśnić.

Jeśli już liczymy, to liczmy dalej….
Policz obrazki zwierząt. Porównaj ich liczbę.
Jakie liczby i znaki (mniej, więcej) wstawiłbyś w okienka po środku?

To chyba tylko dla starszaków!

A to dla młodszych dzieci.
Wydrukujcie kartę pracy lub pokażcie paluszkiem.
 Pokoloruj tyle chmurek (słoneczek, kropelek, parasoli) ile kropek znajduje się po ich lewej
stronie:

Rymowanka
(starsze dzieci mogą sy-la-bi-zo-wać):
My, przedszkolaki na ziemskiej kuli wiemy,
Że Ziemię trzeba przytulić, zadbać o lasy, powietrze, wodę – całą przyrodę.
To źle marnować wodę w kąpieli od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie? Lepiej z prysznica zrobić fontannę!
Szust! Posprzątamy bałagan wielki, osobno papier, plastik, butelki!
Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, wiemy, że pożar wywołać łatwo,
A gdy widzimy sarenkę w lesie, to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!
Ten, kto przyrodę niszczy i truje, niech się kolcami jeża pokłuje!
Obejrzyj obrazki przedstawiające odznaki przyjaciela przyrody. Zaprojektuj własną odznakę:

Albo
Możesz wykonać pracę plastyczną o dowolnej tematyce wykorzystując do tego materiały
z recyklingu (plastikowe nakrętki, rolki po papierze itp.) Poniżej zostawiam Wam kilka pomysłów.
To może być Twoja inwencja, coś prostego (zwierzątko z nakrętki np. biedronka: wystarczy
z plasteliny zrobić jej kropki) ważne żebyście kreatywnie wykorzystali materiał:
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-izabawie-z-dziecmi.html
https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/wiosna-prace_plastyczne

