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1) „Planeta Ziemia” – oglądanie globusa; wskazywanie lądów, wód.
• Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie.
➢ Poproś rodziców, aby pokazali ci globus lub ilustrację Ziemi w atlasie. Znajdź wszystkie miejsca,
które zaznaczone są na niebiesko – to wody. Wszystkie pozostałe miejsca na globusie to lądy.
Jakie mają kolory? Zapytaj rodziców, co oznaczają te kolory.
„Słońce świeci – pada deszcz” – poranna zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazety.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności reagowania na hasło.
➢ Poproś mamę/tatę o jedną stronę ze starej gazety. Na hasło „słońce świeci” maszeruj po pokoju
z gazetą opuszczoną, na hasło „pada deszcz” podnieś gazetę i trzymaj ją nad głową jak parasol.
Zabawę powtórz kilka razy.
➢ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Mały ekolog” – słuchanie wiersza Mateusza Mojsaka i nauka wiersza na pamięć.
• Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza.
• Kształcenie postawy proekologicznej.
➢ Posłuchaj uważnie wiersza czytanego przez rodzica i przyjrzyj się obrazkom, które rodzic pokazuje.
Lubię dbać o środowisko
pokaz ilustracji lasu
i wiem o nim prawie wszystko.
Gaszę światło w toalecie,
pokaz obrazka przedstawiającego kontakt
by nie brakło go na świecie.
Jeżdżę tylko na rowerze,
pokaz obrazka roweru
bo to służy atmosferze.
Nie marnuję także wody,
pokaz obrazka ilustrującego kran
by świat zdrowy był i młody.
➢ Spróbuj razem z mamą/tatą powtórzyć wiersz z pokazywaniem obrazków.
➢ Recytuj wiersz samodzielnie. Powtarzaj go codziennie!

3) „Co rozwesela, a co zasmuca kroplę wody?” – kolorowanie obrazka.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki oraz starannego kolorowania.
• Rozwijanie empatii i umiejętności odczytywania rodzaju emocji na rysunku.
➢ Przyjrzyj się uważnie kropelkom wody. Powiedz, jakie nastroje mają kropelki wody?
Co może sprawiać, że kropelka wody jest zadowolona?
Przykładowa odpowiedź: Radość kropelce wody może sprawiać to, że ludzie oszczędzają wodę, nie zanieczyszczają wody i środowiska.
Co może sprawiać, że kropelka wody jest smutna?
Przykładowa odpowiedź: Kropelka wody jest smutna, gdy ludzie nie oszczędzają wody, zanieczyszczają wodę i środowisko.
➢ Pokoloruj zadowoloną kropelkę wody na niebiesko, a smutną kropelkę wody na szaro.

4) Zabawy dowolne.
➢ Pobaw się swoimi ulubionymi zabawkami. Pamiętaj, aby posprzątać po skończonej zabawie.

Źródło obrazka:
• ilustracje do nauki wiersza na pamięć
− https://forwall.com/(las)
− https://elektryka.com/(kontakt)
− https://bergspezl.at/ (rower)
− https://castorama.pl/ (kran)
• karta pracy – kropelki
− https://podrecznikarnia.pl/ Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s.13.

Drodzy Rodzice
Bardzo proszę o przygotowanie na jutro brązowej tektury lub brązowego papieru pakowego oraz małej plastikowej butelki po wodzie mineralnej lub napoju z wypukłymi elementami na dnie.
W ciągu tego tygodnia będą również potrzebne śmieci nadające się do segregacji: plastikowe, szklane, papierowe i metalowe.

