Rybki 27.03.2020
Temat: “Mały ekolog”

I.Co byłoby, gdyby…? – zabawa słowna z wykorzystaniem techniki niedokończonych
zdań. Rodzic rozpoczyna wypowiedź, a dziecko podaje pomysły na ich dokończenie, np.
Gdybyśmy nie chronili przyrody, to… Gdyby wszyscy dbali o świat, to… Gdyby nie było
lasów, to… Gdyby nie było zwierząt, to… Gdybyśmy nie sprzątali, to…

II. Wiem, co jest przedstawione na mapie – zabawy edukacyjne.
Rodzic pokazuje dziecku mapę Polski i wspólnie z dzieckiem wskazują na niej
poszczególne miejsca- rzeki, lasy, łąki. Może zadawać pytania: Jakie miasto jest stolicą
Polski? W jakim mieście mieszkamy? Co jeszcze przedstawia mapa oprócz
miejscowości? Jak nazywa się morze nad którym mieszkamy?
Potrzebne: mapa Polski przedstawiająca obszary leśne, rzeki i łąki (wraz z legendą)

III. Podłoga – zabawa bieżna.
Dziecko biega swobodnie po mieszkaniu. Na słowa np. Ręka dotyka podłogi, dziecko
dotyka wskazaną częścią ciała podłogi. Podczas zabawy rodzic wymienia różne części
ciała.

IV. Przyrodnicza familiada – konkurs z zagadkami.
Uczestnicy dzielą się na dwie drużyny- w jednej grupie jest rodzic lub rodzice,
opiekunowie, w drugiej dziecko/ dzieci. Każda grupa będzie miała do odgadnięcia kilka
pytań dotyczących tematyki przyrodniczej. Za prawidłową odpowiedź dostają punkt (np.
plastikową zakrętkę). Dzieci i rodzice po kolei losują pytania i na nie odpowiadają.
Drużyna która zbierze najwięcej nakrętek za prawidłową odpowiedź- wygrywa (nagroda
wg własnego uznania).
Przykładowe pytania:

– Do śmietnika jakiego koloru wrzucamy szkło/ papier/ plastik/ bioodpady?
– Co trzeba zrobić, żeby było czysto wokół nas?
– Co to jest postawa proekologiczna?
– Co to segregacja? Co to recykling?
– Jakim pojazdem są zabierane śmieci? Kim jest ładowacz nieczystości stałych?
– Gdzie wywozi się śmieci?
– Czego potrzebują rośliny do życia?
– Jak można oczyścić brudną wodę?
– Jak należy zachowywać się w lesie?
– Czego nie wolno robić nad rzeką?
– Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące?
– Jak możemy dbać o przyrodę we własnym domu?
– Co możemy zobaczyć na mapie?
– Do czego możemy wykorzystać niepotrzebne śmieci?

V. Utrwalenie piosenki “Marcowe żaby”
https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o

