
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice! 

 Propozycje aktywności na 16.06.2020 r 

1 Zabawa słuchowa, rozpoznawanie przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie 

np.: groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza, itp. 

2.Zabawa usprawniająca język „Słoń” – wyciąganie języka niczym trąby jak najdalej w stronę nosa. 

Usprawnianie narządów mowy 

3. Zachęcamy do przeprowadzenia z dzieckiem rozmowy na temat wysypisk śmieci.                        

Wyjaśnienie pojęcia. Uwrażliwienie dzieci na istnienie nielegalnych wysypisk. Przypomnienie zasad 

postępowania w sytuacji zagrożenia i telefonu alarmowego 112.  

4. Proponujemy przeprowadzenie eksperymentu.  Na dużej tacy rodzic rozkłada kilka warstw 

serwetek i wyjaśnia, że to będzie łąka. W poprzek łąki rysuje flamastrem symboliczną rzekę, a wokół 

niej plamy z atramentu, czyli nielegalne wysypisko. Następnie wywołuje deszcz, rozpylając wodę ze 

spryskiwacza na znajdujące się na łące wysypisko (aby powstał oczekiwany efekt, deszcz powinien 

być spory).  Rodzic podnosi ostrożnie kolejne warstwy serwetek i pokazuje dziecku rezultat – 

atrament przesączył się przez wszystkie warstwy serwetek, nacieki dotarły do rzeki, brudząc ją. Łąka 

została dogłębnie zanieczyszczona nawet w miejscach odległych od kleksa.                                         

Wniosek: deszcz wypłukuje z dzikich wysypisk rozmaite zanieczyszczenia i toksyny, które 

rozpuszczone w wodzie przedostają się w głąb gleby i do wód gruntowych, zatruwając je.     

5. Zapraszamy do obejrzenia   https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y       

6. Proponujemy zabawę w segregowanie śmieci wspólnie z dzieckiem. Rodzic podpowie na jaki kolor 

należy pokolorować poszczególne pojemniki jeśli dziecko nie pamięta.                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y


6. Po wykonaniu eksperymenty oraz segregacji śmieci proponujemy wykonanie pracy praca 

plastycznej „Wesołe kleksiki”. Dziecko składa kartkę A4 na pół. Rodzic za pomocą kroplomierza 

nanosi na jedną stronę kartki (wewnątrz złożenia) dużą kroplę atramentu. Dziecko ponownie składa 

kartkę i mocno pociera dłonią po jej wierzchniej stronie. Rozkłada kartkę i sprawdza wzór, jaki udało  

się stworzyć. Dziecko może nadać swojej pracy nazwę i pozostawia ją do wyschnięcia. 

7.Zapraszamy do wysłuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

8.Zabawa relaksacyjna przy muzyce. Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami i marzy o 

wakacyjnych wycieczkach, odpoczywają. 

 Udanej zabawy! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

