
                                      Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!
       W tym tygodniu tematem przewodnim będzie:” Kodeks małego ekologa”
      
       Propozycja aktywności na 14.04.2020 r.
       
   1. Rozmowa wprowadzająca na temat przyrody.
       Rodzicu –  podejdź z dzieckiem do okna lub wyjdź na balkon i poproś je, aby opowiedziało, co   
       widzi w otoczeniu. Zachęć je, aby wsłuchało się w odgłosy przyrody: śpiew ptaków, odgłosy
       owadów, szum wiatru itp. Następnie zaproponuj dziecku, aby spróbowało odpowiedzieć na pytanie
       -Co to jest przyroda?  Kiedy dziecko skończy swoją wypowiedź, zwróć jego uwagę na piękno
       przyrody, wykorzystując poniższe obrazki (załącznik 1) lub inne ilustracje z czasopism, albumów.

   2.“Dbamy o przyrodę”. Rodzicu – zachęć dziecko do wykonania ćwiczenia z Kart pracy 3, s. 61.
      Porozmawiaj z dzieckiem na temat zachowań dzieci na obrazkach. Zapytaj je, w jaki sposób ono
      również może przyczynić się do ochrony przyrody?  Zwróć uwagę na ekologiczne zachowania np.
      wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników, gaszenie światła, gdy nikogo nie ma w pomie-
      szczeniu, używanie toreb na zakupy wykonanych z materiału, zakręcanie wody podczas mycia 
      zębów itd.

   3. Zabawa “Slalom z przeszkodami”. Rodzicu – wyznacz w pokoju lub innym większym pomie-
       szczeniu umowną trasę, na której ułóż przeszkody, np. krzesełko, duży klocek, kapcie, rurkę po
       ręczniku papierowym. Zachęć dziecko, aby pokonało trasę bez dotykania, poruszania czy prze-
       wracania przeszkód. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo.

   4. Wykonanie w formie książeczki “Kodeksu małego ekologa”. Rodzicu udostępnij dziecku kartkę
       o formacie A4 złożoną na cztery części, które można połączyć tasiemką lub zszywkami.
       Zaproponuj dziecku, aby przedstawiło na kolejnych stronach książeczki w formie rysunków siebie
       w różnych sytuacjach, sprzyjających ochronie przyrody. Gdy dziecko wykona rysunki, poproś aby
       opowiedziało, jak chce je podpisać. Rodzicu – zapisz propozycje dziecka. Możesz podsunąć mu 
       też swoje pomysły (np. Nie będę śmiecić. Będę wrzucać odpady do odpowiednich pojemników.)

   5. Rodzicu – wysłuchaj razem z dzieckiem piosenkę “Taniec Leśnych Duszków”. Zachęć dziecko do
       wspólnej zabawy.  https://youtu.be/vV5C1L6EC5o

                       Miłej zabawy                                             Wychowawczynie 




