Czerwiec
Tematyka: Ekologia to ważna sprawa.

Dzień

Propozycje zadań

197 Poniedziałek
22.06.2020

1.Zabawa Kulki z gazet.

Las- domem zwierząt.

2. Zabawa Omiń pokrzywy.
.
3. Film edukacyjny- zwierzęta lasu.

Karty pracy

4.Piosenka Las.

Zabawa Kulki z gazet.
Dziecko zgniata z gazety obiema rękami kulki, rozwija je i ponownie zgniata.

Zabawa Omiń pokrzywy.
(plastikowe butelki ułożone w rzędzie)
Dziecko improwizuje chodzenie przez las w którym rosną
pokrzywy (butelki). Dziecko omija butelki biegnąc na palcach
.Uważa , aby ich nie dotknąć.

Film edukacyjny- zwierzęta lasu.
https://youtu.be/MhW_l3nlVWY
Piosenka Las.
https://youtu.be/XgSgOPHSGH4
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198 Wtorek
23.06.2020

1.Ćwiczenia grafomotoryczne.

Karty pracy

2.Zabawy ruchowe z kulkami gazety.
Przyroda – nasz
skarb.

3.Zabawa Gra słów-wyliczanki.
4. Układanie puzzli.

Ćwiczenia grafomotoryczne.
https://i.pinimg.com/474x/c5/c3/87/c5c3878a9621dd5a9af12b872bb383ff.jpg
Zabawy ruchowe z kulkami z gazety.
 Wielkie sprzątanie.
Dziecko swobodnie biega między rozłożonymi na podłodze kulkami z gazet .
Na hasło Rodzica : Podnieś z podłogi kulki / sprząta /.
 Przeskocz przez kulkę.
Dziecko przeskakuje obunóż przez kulkę.
 Obejdź kulkę.
Dziecko chodzi na czworakach wokół kulek z gazety.
 Marsz w wysokim wspięciu na palcach z kulką trzymaną w uniesionych
rękach.
Zabawa Gra słów- wyliczanki.
Rodzic rozpoczyna zdanie , dziecko kończy np.
Zielony kolor ma….
Zielona żaba ma zielone….
Niebieskie jest…..
Układanie puzzli.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/166163-nemo-marlin-i-doris
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Karty pracy

199 Środa
24.06.2020

1. Bajka dotycząca segregacji śmieci.

kolorowanka

2.Zabawa Jadą śmieciarki.
Wielkie sprzątanie.
3.Zabawa tematyczna Robimy
porządki.
4.Nauka piosenki Duszki, duszki…
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Bajka dotyczącego segregacji śmieci.
https://youtu.be/55Yb_dsaeKw
Kolorowanka
https://i.pinimg.com/originals/b8/4f/d2/b84fd2f52b2e6e245ad5a19596d2b26e.jpg

Zabawa Jadą śmieciarki.
Dziecko przygląda się obrazkowi przedstawiającemu samochód śmieciarki. Krótko
opowiada o jego przeznaczeniu. Następnie trzyma piłkę oburącz, która będzie
zastępować kierownicę. Na sygnał Rodzica dziecko-kierowca śmieciarki , porusza się
jadąc śmieciarką.

Zabawa tematyczna Robimy porządki.
Dziecko porządkuje swój pokój. Układa zabawki na półeczki, segreguje klocki w
pojemnikach, ściera kurze w kącikach itp.

Piosenka Duszki, duszki…
https://youtu.be/2tL0TZ-fS44

1.Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
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bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!
Dzień
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Karty pracy

200 Czwartek
25.06.2020

1.Film edukacyjny –Jak dbać o naszą
planetę.

Kolorowanka

Nasza planetaZiemia.

2.Improwizacje muzyczne Kwiaty
rosną.
3.Zabawa Marsz drzew.
4.Praca plastyczna- Ziemia.

Film edukacyjny – Jak dbać o nasza planetę.
https://youtu.be/msyPppuj8yg

Improwizacje muzyczne Kwiaty rosną.
Dziecko ( przy dowolnej muzyce) lekko unosi się z pozycji skulonej do pozycji
wyprostowanej z wysoko uniesionymi do góry rękami.

Zabawa Marsz drzew.
Na hasło: Wędrują duże drzewa, dziecko maszeruje w postawie
wyprostowanej. Natomiast na hasło: Wędrują małe drzewa,
dziecko chodzi z rękami opuszczonymi w dół i tułowiem
przechylonym do przodu.
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Praca plastyczna- Ziemia.
(malowanie farbami Ziemi)
https://eduzabawy.com/wp-content/uploads/2020/04/DzienZiemiKolorowanki500.jpg
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201 Piątek
26.06.2020

1.Ekologiczne pudełko.

Zielony patrol.

Karty pracy

2.Słuchania wiersza B. Gorajskiej
Dobre rady
3.Zabawa orientacyjno- porządkowa
Wiatr, ziemia.
4.Zabawa Winda.

Stworzenie Rodzica z dzieckiem ekologicznego pudełka (kartonu ze śmieciami).wypowiedź dziecka na temat jego zawartości. Nazywanie zgromadzonych tam śmieci
(zakrętki od butelek, kubeczki po jogurtach, rolki po papierze toaletowym,
reklamówki, metalowe kapsle, metalowe puszki)

Słuchania wiersza B. Gorajskiej Dobre rady.

Już nawet małe dziecko wie,
że o przyrodę trzeba troszczyć się.
Więc każdemu radę dam:
Odpoczywać jedź do lasu,
ale nie rób tam hałasu!
Nie zaśmiecaj papierkami,
Opiekuj się zwierzątkami!
Dbaj o kwiaty, szanuj wodę!
Od małego chroń przyrodę!
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Zabawa orientacyjno- porządkowa Wiatr, ziemia.
Dziecko porusza się po swobodnie po pomieszczeniu, ogrodzie. Na hasło: Wiatr, stoi
w rozkroku i porusza rękami na boki , a na hasło: Ziemia- kładzie się na podłodze.

Zabawa Winda.
Dziecko z przysiadu, na hasło Winda w górę, prostuje się, licząc do trzech. Na hasło
Winda na dół, przykucają, mówiąc szyyyyyy.

Pozdrawiamy serdecznie
Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska
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