DRODZY RODZICE!
Oto propozycje zabaw i zadań na środę

„ZIEMIA TO NASZ DOM”

Na początek wesoła zabawa ruchowa przy piosence „Ręce do góry”
DJ MIKI
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

„Ile wody nam ucieka?” - zabawa badawcza
Wprowadzeniem, do zabawy niech będzie rozwiązanie zagadki. Rodzicu,
przeczytaj dziecku zagadkę, a kiedy poda ono rozwiązanie, spróbujcie ułożyć z
literek napis WODA.
„Co to jest?
Służy do picia, służy do mycia,
Bez niej nie byłoby na ziemi życia.”

Następnie przejdźcie razem do łazienki, odkręćcie kran w taki sposób, by woda
kapała po kropelce do podstawionego naczynia. Niech dziecko oszacuje, ile wody
może w ten sposób wylać się z kranu do naczynia do momentu zakończenia
proponowanych na dziś zajęć ( lub określcie czas na zegarku, np. 30 minut). Swoje
szacunki – obserwacje niech dziecko zaznaczy flamastrem. Nastawcie zegarek, by
wiedzieć, ile czasu minęło od odkręcenia kranu.

I zapraszam do następnych zabaw:
„Ekologiczne sudoku”
Przygotowujemy zestaw 9 kartoników – 3 z napisem WODA, 3 z napisem
EKOLOGIA, 3 z napisem PLANETA oraz plansza 3 pola na 3 pola, takiej
wielkości by na polu zmieścił się kartonik z napisem.
Spróbujcie wspólnie przeczytać napisy i ułożyć je w taki sposób, by nie powtarzały
się w rzędzie i kolumnie.
Posłuchajcie piosenki, spróbujcie razem zaśpiewać i zatańczyć. Śpiewające
Brzdące „Nasza planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

„Jaka to liczba?” - zabawa rozwija spostrzegawczość wzrokową i słuchową.
Rodzicu, proszę przygotuj kartki formatu A4 z zapisanymi cyframi: 1, 3, 5, 8, 9.
na jednej kartce jedna cyfra, niech będzie duża. Nałóż na kartkę z cyfrą drugą
kartkę z wyciętym otworem. Przesuwaj otwór po kartce, która znajduje się pod
spodem a zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaka cyfra jest na niej napisana. Po
odgadnięciu cyfry zadaniem dziecka jest podać głoskę na jaką zaczyna się nazwa
tej cyfry i głoskę na końcu.
Praca plastyczno-techniczna „Ekoprzyjaciel”
Takiego ekologicznego przyjaciela dziecko może wykonać z pomocą dorosłego
z dostępnych w domu materiałów. Wykorzystajcie: rolki po papierze, stare
sznurowadła, skrawki materiału, guziki i stwórzcie postać wymyślonego ludka,
który będzie kojarzył się wam z ekologicznymi nawykami dbania o czystość wokół
nas.
Proponuję film, który może być pomocny:
„Jak zrobić Ekoludka, któremu wyrosły włosy” - Świat Animków
https://www.youtube.com/watch?v=QR-rsFx1an0

A teraz wracamy do zabawy badawczej „Ile wody nam ucieka?”, trzeba
sprawdzić co wydarzyło się w łazience. Niech rodzic sprawdzi na zegarku, ile
czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. Wytłumacz dziecku, jak długo
kapała woda, porównując ten czas, np. do czasu trwania posiłku. Zmierzcie ilość
wody, zebranej w naczyniu, oszacujcie jej ilość np., liczbą łyżek, szklanek lub
pojemniczków po jogurcie. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że niedokręcony kran,

zepsuta uszczelka powoduje marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać
krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice zamiast
przesiadywać w wannie.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
Obejrzyjcie filmik z propozycjami ćwiczeń z dzieckiem, ćwiczenia w dwójkach.
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

PAMIĘTAJCIE!!

ZIEMIA TO WSPÓLNY DOM LUDZI, ZWIERZĄT, ROŚLIN.
DBAJMY, WIĘC O NIEGO, BY WSZYSTKIM NAM ŻYŁO SIĘ
PRZYJEMNIE I BEZPIECZNIE!
OTO ZDJĘCIA, JAK WIOSNĄ ZIEMIA POKAZUJE, ŻE JEST
PIĘKNYM DOMEM DLA WSZYSTKICH.

Kwitnąca brzoskwinia a na kwiatku pszczoła
(zdjęcie własne)

