Propozycja aktywności dla dzieci z grupy" Słoneczka" w dn. 25.06.2020 r. - czwartek.
Proszę przygotować: dostęp do Internetu; różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, gruba
taśma klejąca, nożyczki, markery, plastikowe butelki po kogurcie pitnym;
Zajęcie 1. Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach – Co to jest recykling?
Cel: kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych.
1.Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach
(słowa: Łukasz Tartas, muzyka: Weronika Korthals).
Nagranie piosenki :
https://youtu.be/pRNtFXew_VE
I. Ci co lubią segregację
otóż oni mają rację.
Gdy w osobne pojemniki
lecą papier, szkło, plastiki.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach
właśnie o tym ta piosenka.
Możesz dbać o cały świat
chociaż masz niewiele lat. (2x)
II. A recykling trudne słowo.
Chodzi o to by na nowo
z naszych śmieci zrobić coś:
papier, plastik albo szkło.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x)
III. Więc dorośli oraz dzieci.
posłuchajcie.
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,
żeby jutro dobrze żyć.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)
2. Rozmowa na temat piosenki.
Rodzic pyta:
− Na czym polega segregacja śmieci?
− Co to jest recykling?
− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?
− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?
3. Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling.
Pierwsze zdanie układa Rodzic. Potem propozycje zdań podają
dzieci. Np.:
Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników.
Segregacja powoduje, że jest większy porządek.
Recykling może być zabawny.
4. Burza mózgów Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?
(np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; kawałek gazety, który gdy go gnieciemy
szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,strunami” z gumowej rękawiczki).
Wykonanie instrumentów muzycznych według własnego pomysłu.
Przedmioty: różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, gruba taśma klejąca, nożyczki,
markery, zakręcane pojemniki po jogurcie pitnym.
Dzieci mogą eksperymentować z wydawanymi przez nie dźwiękami, w zależności od
włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i ilości). Po dokonaniu wyboru,
Rodzic zabezpiecza taśmą instrumenty, a dzieci mogą je ozdobić markerami.
5. Orkiestra do piosenki Świat w naszych rękach.

Własnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie piosenki Świat w naszych rękach .
Dzieci słuchają piosenkę i wystukują rytm na wykonanych przez siebie instrumentach.
Zabawy na świeżym powietrzu ! Wspaniałej zabawy !

