PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK - 16.04.2020’

,,Segregujemy odpady”
Potrzebne będą nożyczki, klej, torebki foliowe w różnych kolorach,
mała butelka plastikowa po napoju , ryż lub kasza lub groch.
- Drogi rodzicu i kochane dzieci, dziś nauczymy się jak segregować
odpady i dowiemy się dlaczego to robimy.
- Poznamy pojęcie recyklingu i jego znak.
- Wykonamy instrument muzyczny z dostępnych materiałów
wtórnych.
- Rozwiniemy u naszych dzieci świadomość ekologiczną i poczucie
odpowiedzialności za naszą planetę.
Rozpoczynamy zabawę.
1.Obejrzyjcie z rodzicami film ,, Rybek z Rybnika uczy segregować
śmieci”.
https://www.youtube.com/watch?v=UUI5NNkv7R4

,,
2. Skoro już wiecie jak segregować odpady to teraz odpowiedzcie na
pytania :
- Jakie kolory pojemników na śmieci poznaliście?
- Co wrzucimy do pojemnika żółtego?
- Co wrzucimy do pojemnika zielonego ?
- Do którego pojemnika wrzucimy skoszoną trawę ?
- Do czego służy pojemnik niebieski ?
3.Zabawa ruchowa z torebką foliową.
- podrzucanie i obserwacja co się dzieje z torebką,
- poszeleszczenie przy uchu,
- dmuchanie w torebkę leżącą na dłoni,
- taniec na torebce,
- zwijanie torebki w kulkę i rzut do wybranego celu.

4.Zabawa matematyczno – plastyczna .
Narysuj lub wytnij trzy pojemniki na odpady : żółty , niebieski,
zielony. Przyklej je na kartce z bloku rysunkowego i narysuj na
każdym pojemniku właściwą liczbę odpowiednich odpadów. Żółty
pojemnik ma zawierać 5 odpadów , niebieski 7 a zielony 9. Pamiętaj
jakie odpady trzeba wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
Powodzenia. Poproś mamę lub tatę o pomoc.
5. Teraz obejrzyjcie krótki film pt. ,, Edka porady jak wykorzystać
odpady” , który wyjaśni wam dlaczego segregujemy odpady i co to
takiego recykling.
https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q

6.Na zakończenie odpadowych zabaw spróbujcie wspólnie
z rodzicami wykonać instrument muzyczny: grzechotkę z butelki

plastikowej i ryżu, a kiedy już będzie gotowa posłuchajcie piosenki
i zagrajcie rytm na własnoręcznie wykonanym instrumencie.

https://www.youtube.com/watch?v=kpSO4JaGlIM

Po skooczonej zabawie, proszę nie zapomnijcie umyd rączek!!!

