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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni matematyczno-przyrodniczej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  utrwalać  wiedzę  na  temat  ekologii,

będziemy  również  wykorzystywać  suche  odpady  oraz  materiał  przyrodniczy  do
zabaw matematycznych. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

          Poziom 1, 2: Zabawę muzyczno – ruchowo – naśladowczą dostosowujemy do  
możliwości dziecka, wspomagamy metodą F. Affolter.

         

2. Dziś  porozmawiamy  o  ekologii,  trochę  już  na  ten  temat  wiecie,  zapewne
pamiętacie  nasze  zajęcia  z  programu  „Kubusiowi  Przyjaciele  Natury”.
Dla  niektórych  z  Was  zaczęły  już  się  wakacje  a  dla  innych  za  chwilę  się
rozpoczną.  Jako  mali  ekolodzy,  pamiętajcie  podczas  wakacji  o  naszej
przyrodzie. Dbajcie o nią !!! 
Ekologiem może zostać każdy, kto dba o wszystko co go otacza. 
Zapraszamy  Was  teraz  do  posłuchania  pewnego  listu  (  rodziców  prosimy
o przeczytanie go dzieciom)
„Patrz na kominy z dymami jak smoła,
Spójrz ile śmieci rzuconych dokoła.
Popatrz na auta bez końca pędzące
I nowe miasta na łąkach rosnące.
Oto nasz świat – chory i w ruinie,
Musimy go chronić, bo inaczej zginie”.

                                                          Ekoludek

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Pamiętacie, O co prosił nas Ekoludek ?. Tak, macie rację ! Ekoludek prosił nas
o  to,  byśmy  chronili  nasz  świat  przed  zniszczeniem  do  którego  możemy
doprowadzić m.in. zaśmiecając go.

4. Przyjrzyjcie  się  uważnie  obrazkom  i  wskażcie  które  z  nich  przedstawiają
ziemię – wyspę zieloną, pozbawioną śmieci. 

Spędzając  wakacje  w  górach,  nad  wodą,  na  wsi  czy  w  mieście
pamiętajcie o naszej ziemi. Dbajcie o przyrodę, nie zaśmiecajcie jej !



5. Teraz  zapraszamy  Was  do  zabaw  matematycznych.  Do  naszych  zabaw
wykorzystamy  materiał  przyrodniczy,  Wy  możecie  wykorzystać  również
odpady np. rolki po papierze toaletowym czy butelki plastikowe. Nadajmy tym
materiałom drugie życie. 
Na początek trochę policzymy.
Przyjrzyjcie  się  uważnie  i  spróbujcie  policzyć  kamyczki  i  patyczki.  To
wszystko uda Wam się powtórzyć na wakacjach podczas zabaw na świeżym
powietrzu. 
Poziom  1: Liczbę  elementów  rodzic  dostosowuje  do  możliwości  dziecka
( można zakryć elementy karteczką ). 

6.  Teraz  prosimy  byście  powtórzyli  nasz  rytm.  Na  początku  wskazując
paluszkiem  rysunek,  głośno  wypowiadajcie  nazwy  przedmiotów.  Podczas
zabaw na  świeżym powietrzu  spróbujcie  powtórzyć  te  rytmy na  zebranych
materiałach. Powodzenia !!! 
- kamień – patyk – kamień – patyk,



- kamień- kamień - patyk – patyk – kamień – kamień – patyk - patyk 

Możecie wykorzystać również inny materiał np. muszelki 
- kamień – muszelka – patyk – kamień – muszelka – patyk 

CZEŚĆ II

1. Teraz prosimy byście wykorzystali zebrane kamyczki, patyczki czy muszelki
to zabaw konstrukcyjnych. Spróbujcie zbudować z nich wieżę czy stwórzcie
obrazek na piasku … Spróbujcie policzyć materiały wykorzystane do Waszych
budowli. 

2. Na zakończenie prosimy byście posłuchali wspólnie z domownikami piosenki
„Ziemia to wyspa zielona” https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

