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

 Piątek dn. 24.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni artystycznej. 
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  kształtować  Waszą  wiedzę  dotyczącą

znaczenia  lasu  dla  środowiska,  pobudzimy  Waszą  wyobraźnię  odtwórczą  oraz
nauczymy się wykorzystywać różny materiał plastyczny do wykonania drzewa lub
drzew. 
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

2. Teraz  poproście  rodziców  o  przeczytanie  Wam  wiersza  Wiery  Badalskiej
„Ile głosów w lesie ?” 
Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,
tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
świerszczowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.
Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
stuk!-o ziemię szyszka stuknie,
trzaśnie głośno gałąź sucha...
Tysiąc głosów w lesie słyszy,
kto uważnie umie słuchać. 

    

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


 LAS 

3. Mamy nadzieję,  że podobał Wam się wierszyk. Przyznacie nam pewnie,  że
można usłyszeć mnóstwo w lesie głosów ! Śpiewają różne ptaki, słychać pracę
zwierząt  małych  i  dużych,  szumią  drzewa  i  strumyki.  Usiądźcie  wygodnie
i  posłuchajcie  leśnej  muzyki,  pobudźcie  swoją  wyobraźnie,  którą  powinien
mieć  każdy  artysta:  czy  to  mały,  czy  to  duży,  link  do  pobrania
https://www.youtube.com/watch?v=Y0kHfdEbpEE
Poziom  1. Rodzic naśladuje odgłosy zwierząt, wskazując dziecku obrazek.

4. Teraz prosimy byście naśladowali razem z nami wybrane odgłosy lasu:
- świerszcz https://www.youtube.com/watch?v=ufQlLpySSAg 

https://www.youtube.com/watch?v=ufQlLpySSAg
https://www.youtube.com/watch?v=Y0kHfdEbpEE


- pszczoła https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E
                              

- dzięcioł https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E 

- kukułka https://www.youtube.com/watch?v=3-VM2mJQZGg 

https://www.youtube.com/watch?v=3-VM2mJQZGg
https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E
https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E


- szum drzew https://www.youtube.com/watch?v=6ygwt1ieeag 

5. Lasy  są  największym  producentem  tlenu  oraz  schronieniem  dla  milionów
zwierząt  i  roślin. Drzewa  zachwycają  nas  swoim  pięknem,  dostarczają
schronienia i pożywienia niezliczonym gatunkom zwierząt i roślin, wśród nich
i nam ludziom. Lecz właśnie na skutek naszego postępowania drzewa giną.
Giną całe lasy i pojedyncze drzewa, np. w wyniku pożarów spowodowanych
przez ludzi. Musimy wszyscy pamiętać, że 
„DRZEWA ZIELONE TO NASZE PŁUCA DOTLENIONE”.

6. Zapraszamy  Was  teraz  do  wykonania  pracy  plastycznej  „Zdrowe  drzewa”.
Potrzebne  Wam  będą:  duży  arkusz  papieru,  farby,  patyczki  kosmetyczne,
waciki kosmetyczne lub gąbki. Poproście rodziców, by Wam narysowali jeden
pień drzewa bądź kilka. Za pomocą patyczków, wacików lub gąbek maczanych
w farbie róbcie stemple na kartce. Będą to korony drzew, może uda Wam się z
tych plam dostrzec kukułkę, świerszcza a może dzięcioła. Pamiętajcie, Wasza
wyobraźnia i pomysłowość może być ogromna. 
Poziom  1. Rodzic  dobiera  technikę  do  możliwości  dziecka,  ważne,  żeby
dziecko  chwyciło  narzędzie  plastyczne  całą  dłonią  (wacików  powinna  być
duża ilość, a gąbka o takiej fakturze, jaką łatwo utrzymać). Rodzic wspomaga
rękę dziecka metodą F, Affolter.
Oto nasze pomysły: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ygwt1ieeag




CZEŚĆ II

1. Nasza wspólna troska o środowisko jest bardzo ważna. Dbajmy o to, co nas
otacza:  powietrze,  wodę  i  energię  oraz  tereny  zielone.  Powinniśmy  się
nawzajem uczyć wykorzystywać surowce wtórne, tak by móc dawać im drugie
życie. Zapraszamy do wspólnej zabawy ( nagranie wideo ).

2. Jeśli jeszcze chcecie wiedzieć więcej o lesie, obejrzyjcie wspólnie z rodzicami 
film, oto link https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs

