Propozycja zajęć w domu z dziećmi 3-letnimi
20.04.-24.04.2020r
TEMAT TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

1. „Co to jest przyroda? D. Gellnerowa
Plansza przedstawiająca łąkę- omów z dzieckiem, co widzi na obrazku. (Załącznik 1)
Można skorzystać z obrazków zwierząt łąkowych:
https://przedszkolankowo.pl/2018/04/22/na-wiosennej-lace-plansze-demonstracyjne/

Co to jest przyroda?
-To drzewo i kwiaty, liście i woda.
Motyl nad łąką, biała stokrotka.
-Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz.
-Ptak rozśpiewany, grające świerszcze,
Powiedzcie proszę, co jeszcze, co jeszcze?
-Kochaj przyrodę. Omijaj w lesie sadzonki młode.
-Szanuj przyrodę. Kochaj przyrodę.
Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody.
Dbaj o trawniki. Niech koło domu
Będzie wesoło, będzie zielono.

2. „Ptaszki w gniazdkach”- zabawa ruchowa (potrzebna szarfa lub gazeta jako
gniazdko)
-dziecko biega po pokoju naśladując ptaszka, na sygnał klaśnięcia leci do swojego gniazdka i
siada w nim. Zabawę można kilkakrotnie powtórzyć.
3. Łąka

Proszę omówić z dzieckiem, jakie zwierzęta żyją na łące i jakie ptaki możemy tam spotkać.
Wymienione zwierzęta i rośliny podziel na sylaby. (Załącznik 1)
Możecie również obejrzeć bajkę i zapytać dzieci jakie zwierzęta i rośliny zapamiętały z
opowieści Krasnala Borówki. https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

4. „Śmieci precz”- St. Karaszewski
Gdy rano słońce świeci, wybiegają na dwór dzieci.
Miotły, szczotki idą w ruch, bo dokoła wielki brud.
Śmieci precz, brudzie precz.
Ład, porządek dobra rzecz.
Tu papierek od cukierka , tam po soku jest butelka .
Ówdzie puszka po napoju.
I pudełko może twoje.
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika.
Bałaganie,brudzie znikaj.
- omów z dzieckiem wiersz i pokarz mu planszę (Załącznik 2)
- zapytaj jaka jest różnica między obrazkami

-zapytaj w którym miejscu chciałoby się bawić

5. „Ekoludek”- dziecko wraz z rodzicem wykonują Ekoludka z różnych dostępnych
materiałów: rolek po papierze toaletowym, kolorowych gazet, pudełek, włóczki,
nakrętek, butelek plastikowych itp. Mile widziane zdjęcie.
6. „Co to jest ekologia” – D. Klimkiewicz
Ekologia –mądre słowo,
A co znaczy?
Sowa chwilkę pomyślała i odpowiedz 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 chronić i szanować

- powiedziała mądra sowa.
- wysłuchanie i omówienie wiersza
- udzielenie odpowiedzi przez dziecko na pytanie
„Co to jest ekologia?
„Czy możemy niszczyć nasze środowisko?
7. Kropelka wody na wycieczce
Rodzic rysuje kształt kropli w 3 egzemplarzach
( pokolorowanie przez dziecko szablonu kropli na niebiesko, na drugiej kropli rysuje buzię
uśmiechniętą a na trzeciej smutną)
Kropelka wybrała się na wycieczkę nad rzeczkę. W wodzie widać pływające ryby, dookoła
trawę i świeci słońce. (dziecko kładzie obok obrazka wesołą kropelkę

Nad rzekę przyszły dzieci. Są na wycieczce. Rozrzuciły papierki po cukierkach, kartoniki ,
butelki po sokach wrzuciły do wody. Zrobiły spory bałagan. (dziecko kładzie smutną minę
kropelki). Po nie długim czasie nasze Biedroneczki zauważyły taki bałagan i postanowiły
posprzątać. Brawo dla Was.

8. „Order Małego Ekologa”
Drogi rodzicu zaplanuj z dzieckiem order „Małego ekologa” dla swojego dziecka i go
wykonaj wspólnie z nim. Można go zrobić z masy solnej.
Masa solna

1szklanka mąki
1 szklanka soli
½ szklanki letniej wody
Piec 1,5 godziny w 100 stopniach lub suszyć na wolnym powietrzu.
9. „Czysta i brudna woda”- zabawa badawcza
Rodzic stawia na stole przezroczysty pojemnik do którego wlewa czystą wodę.
Następnie dziecko wlewa do wody substancje(płyn do naczyń, farbę lub barwnik
spożywczy)- do wyboru.
Dzieci obserwują co się dzieje pod wpływem substancji i starają się wyciągnąć wnioski jak
zmienia się woda. Do naczynia z wodą i płynem do naczyń można włożyć np. stokrotkę,
szczypiorek lub nać selera. Na drugi dzień dziecko zauważy jaki wpływ na rośliny ma
zanieczyszczona woda.
10. Góra śmieci
Wszystkie dzieci, nawet duże
Posprzątają dziś podwórze.
A dorośli pomagają,
Śmieci w workach wyrzucają
Pierwszy worek jest zielony,
Cały szkiełkiem wypełniony
W żółtym worku jest bez liku
Niepotrzebnych już plastików
A niebieski worek- wieciePapierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy
Śmieci, więc segregujemy.
Z ekologią za pan brat
Mama, tata, siostra brat
- omów z dzieckiem wiersz i przyporządkuj śmieci do koloru kosza

11. Nauka wiersza na pamięć
„Obietnica” I. Salach
Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci,
Bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki
Każdy malec obiecuje ,że przyrodę uszanuje
Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza
Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość ,dba , a jakże
A więc dziecię moje młode- przed zagładą chroń przyrodę

Miłej zabawy i prośba o wysyłanie zdjęć do naszej placówki.
Pozdrawiam. M. Garecka

