CZWARTEK - 23.04.20r.
1. ,,Dobre i złe powietrze’’- zabawa badawcza z pomocą rodziców (przygotuj świeczkę).
Proszę rodziców o zapalenie świeczki i po chwili zgaszenie jej.
Odpowiedz na pytania:
•

Jakie było powietrze przed zapaleniem świeczki.

•

Jakie jest powietrze po zgaszeniu świeczki.

•

Które powietrze jest lepsze do oddychania?

•

Jakie mamy powietrze na dworze?

•

Co zanieczyszcza nasze powietrze?(spaliny samochodów, palenie w piecach
szkodliwych rzeczy np. plastik, tkaniny itp.

•

Co pomaga oczyścić powietrze?(drzewa)
Drzewa dają nam tlen potrzebny do oddychania.

•

Zabawa ruchowa ,,Drzewo’’- spaceruj po pokoju, na hasło ,,drzewo rośnie’’ zatrzymaj się w miejscu, wspinaj się na palcach, ręce podnieś do góry. Znowu
spaceruj, na hasło ,,drzewo uschło’’- zatrzymaj się i przykucnij.

2.Posłuchaj ,, Kodeksu Przedszkolaka’’
KODEKS PRZEDSZKOLAKA
W PRZEDSZKOLU DUŻO UCZYMY SIĘ O PRZYRODZIE,
WIEMY JAK JĄ CHRONIĆ
I JAK ŻYĆ Z NIĄ W ZGODZIE.

ZIMĄ PTAKI DOKARMIAMY,
KARMĘ DLA ZWIERZĄT ZBIERAMY,
PRZEZ CAŁY
ROK O NICH PAMIĘTAMY.

KOLOROWE POJEMNIKI ZNAMY
DO NICH ODPOWIEDNIE ŚMIECI WRZUCAMY.

W LESIE, PARKU
PORZĄDEK ZOSTAWIAMY,
GDYŻ O ŚRODOWISKO
ZAWSZE DBAMY.

BATERIE ZBIERAMY
I DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW WRZUCAMY.

ZAMIAST DZIAŁAĆ NA SWĄ SZKODĘ SZANUJEMY PRĄD I WODĘ.
PUSTYM POKOJOM MROK NIE SZKODZI
WIĘC ŚWIATŁO GASIMY GDY
WYCHODZIMY.

WODA JEST CENNA,
O TYM PAMIĘTAMY,
DLATEGO W ŁAZIENCE KRANY ZAKRĘCAMY.

ŻYWNOŚĆ ZE ZNAKIEM EKOLANDU KUPUJEMY
I DO TEGO SAMEGO INNYCH NAWOŁUJEMY.
Wszystkie obrazki są ze strony www.stylowi.pl

Pod kodeksem podpisz się lub zrób to na czystej kartce; odbij swoją dłoń pomalowaną farbą
lub odrysuj ją.
Pokoloruj kolorowankę lub narysuj sam ( ze strony www.chomikuj.pl )

3.Zabawa w kolory
Kolor zielony - znajdź w swoim pokoju sześć przedmiotów w tym kolorze i połóż w jednym
miejscu,
Kolor niebieski - znajdź w kuchni pięć przedmiotów w tym kolorze i połóż w innym miejscu,
Kolor żółty - spróbuj znaleźć cztery przedmioty w łazience,
Kolor czerwony - znajdź trzy przedmioty w przedpokoju lub w pokoju rodziców.
Jeśli Ci się nie uda znaleźć przedmiotów w danym kolorze, w danym pomieszczeni poszukaj
ich w całym mieszkaniu.
•

Posegreguj przedmioty według kolorów,

•

policz je których jest najwięcej a których najmniej,

•

Który jest największy przedmiot a który najmniejszy,

•

Który najgrubszy a który najchudszy,

•

Który najmilszy do przytulania a który twardy,

•

Teraz zawody, czy potrafisz szybko odłożyć przedmioty na swoje
miejsce. BRAWO UDAŁO CI SIĘ!

•

Policz wszystkie elementy, powiedz, których jest najwięcej a których najmniej.
Pokoloruj tyle chmurek, słoneczek, kropli deszczu i parasolek, ile jest kropek na
kostkach domina. Możesz narysować elementy i pokolorować.

Karta pracy z www.chomikuj.pl
4.Pomóż rodzicom w przygotowaniu zdrowego obiadu. SMACZNEGO!

