
Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę”  
(realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury”)                              
Termin realizacji: 20.04.2020.- 24.04.2020r.

 Poniedziałek dn. 20.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni matematyczno-przyrodniczej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  kształtować  Waszą  wiedzę  dotyczącą

dbania o przyrodę oraz nauczymy się segregować śmieci i policzymy niektóre z nich.
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. Zastanówcie  się  chwilkę  i  spróbujcie  odpowiedzieć  nam  na  pytanie:
Kto może zostać Przyjacielem Natury ?
Może  pomoże  Wam Wierszyk  dla  natury.  Poproście  rodziców by  Wam go
przeczytali ...
„Chcę bardzo pomóc naturze, 
Choć wcale nie jestem duży/a. 
Mam silne postanowienie
i szybko je w czyn zmienię! 
Przy zakręconej wodzie będę zęby myć. 
Będę brać krótkie prysznice, a nie w wannie tkwić. 
Do sklepu nie pójdę bez torby materiałowej. 
I światło będę gasić wychodząc z pokoju. 
Dla oszczędności energii prądowej. 
Wyłączać będę sprzęt z kontaktu, gdy go nie używam. 

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


I zamiast podróżować samochodem, spaceru zażywać. 
Rysować będę na kartkach też na drugiej stronie. 
A gdy śmiecia mam wyrzucić, to się zastanowię. 
I do kosza wrzucę go odpowiedniego. 
Bo tu o naturę chodzi, koleżanko, kolego”. 

Poziom1: Rodzic utrwala z dzieckiem informacje w oparciu o ilustracje oraz 
doświadczenia z codziennych sytuacji domowych. 

Jeśli jeszcze nie potraficie odpowiedzieć na nasze pytanie:  Kto może zostać  
Przyjacielem Natury ?.. Popatrzcie na te obrazki, naszą ostatnią podpowiedź: 

                      NIE                                               TAK



3. Mamy nadzieję, że teraz już wiecie Kto może zostać Przyjacielem Natury ?
A więc, Przyjaciel Natury to ten kto dba o wodę, powietrze, energię.  
- zakręcamy kran np. po zakończonym myciu rąk, 
- na zakupy z rodzicami zabieramy torby papierowe a nie plastikowe, 
- gasimy światło gdy wychodzimy np. z toalety, 
-  staramy  się  nie  spędzać  dużej  ilości  czasu  z  rodzicami  na  jeździe
samochodem, wybieramy rower bądź wędrówki piesze, 
- segregujemy śmieci. 

4. Mamy  nadzieję,  że  wszystko  to  robicie.  Ale  czy  wiecie  jak  prawidłowo
segregować  śmieci,  tak  by  nasza  kula  ziemska  nie  zamieniła  się
w „śmieciuchową kulę”. Obejrzyjcie krótki film, który Wam  w tym pomoże  
https://www.youtube.com/watch?v=55Yb_dsaeKw 

https://www.youtube.com/watch?v=55Yb_dsaeKw


5. Teraz  zapraszamy  Was  na  zabawę  matematyczną.  Prosimy  pomóżcie  nam
policzyć śmieci w koszach:
Poziom  1:  Liczbę  elementów  rodzic  dostosowuje  do  możliwości  dziecka
( można zakryć elementy karteczką ).

Ile papierowych pudełek znajdzie się w koszu ?

      Powodzenia !                   
Ile butelek szklanych po sokach znajdzie się w koszu ?

Powodzenia !



Ile puszek metalowych po żywności znajdzie się w koszu ?

Powodzenia !

CZEŚĆ II

1. Przypomnijmy sobie jeszcze raz dla utrwalenia Kto może zostać Przyjacielem 
Natury ?.. ( nagranie wideo )

2. Na zakończenie poruszajcie się lub potańczcie do piosenki „Świat w naszych 
rękach” https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

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

