Środa: 14.04.2021 r.
Temat: „ Mały ekolog”
1. Posłuchaj wiersza pt. „ Mali strażnicy przyrody”
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy!
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży
gniazdo niech znajdzie,
na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko,
niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
Uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam wynagrodzi
Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.
2. Rozmowa na temat wiersza:
- o czym jest mowa w wierszu?
- co to jest ekologia?

.

- jak myślicie kto to jest strażnik przyrody?
3. Przeczytaj jakie znaczenie ma ekologia dla świata oraz pogody.

PAMIĘTAJ !!!
22 KWIETNIA OBCHODZIMY „ DZIEŃ ZIEMI ” – zastanów się co możesz zrobić dla naszej
planety.

4. Dbam o środowisko wtedy gdy:

5. Eko – zadania do wykonania.
 Sprawdz czy w domu nieopali się niepotrzebne światło
 Myjąc zęby zakręcaj wodę
 Przygotuj w domu słoik na zużyte baterie
 Poszukaj z rodzicami karteka na których możesz rysować
 Sprawdz czy śmieci w twoim domu są odpowiednio segregowane

6. Przyjrzyj się ilustracji. Powiedz które dzieci dbają o środowiski uzasadnij swoją wypowiedz.

7. Posłuchaj i naucz się piosenki pt. „ Ziemia to wyspa zielona”
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
„ Ziemia to wyspa zielona”
Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.
Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.
Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
Pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

8. Wykonaj karty pracy:
KP. 4 s. 71-72 ( nowe wydanie kart pracy)
KP. 4 s.62-63 ( stare wydanie kart pracy)
Dla chętnych dzieci
Spróbuj przeczytać tekst. Zastanów sie czy tak postępuje przyjaciel przyrody? Na kartce narysuj
siebie dbającego o przyrodę.

