Grupa „Gwiazdki”

Piosenka do ćwiczeń porannych i gimnastyki:
https://www.youtube.com/watch?v=MnJGo76BRHE
Eksperyment:
https://www.youtube.com/watch?v=R4r8Gznt_dk

Temat tygodnia: Zabawki ekologiczne

Poniedziałek 08.06.2020



Skrzynia skarbów- do tego zadania potrzebne będzie pudełko/skrzynka, a w niej gazeta,
zeszyt, szklana butelka, zakrętka do butelki, worek foliowy, zabrudzony papier
(przedmioty można zastąpić obrazkami). Dziecko losuje przedmioty i mówi z jakiego
materiału są wykonane.



Ćwiczenia słuchowe „Gdzie słychać sprzątanie?”- rodzic zakłada dziecku przepaskę na
oczy. Następnie ustawia się w dowolnym miejscu w pokoju i zgniata gazetę lub stuka
palcami w butelkę. Zadaniem dziecka jest wskazanie, z którego kierunku dochodzi
dźwięk.



Ćwiczenia logorytmiczne „Ekologiczne rytmy”- potrzebne będą strony gazety/kartki
(x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka/kubeczki (x5). Rodzic układa przed sobą

po jednym przedmiocie i zadaje pytanie jakie przedmioty się przed nim znajdują.
Następnie układa przedmioty w ustalonej kolejności np. gazeta-korek-butelka-gazetakorek-butelka itd. Do każdego przedmiotu przyporządkowany zostanie dźwięk. Aby
ustalić dźwięk jaki wydaje przedmiot można zgnieść gazetę, stuknąć o siebie korkami,
postukać palcem o szklaną butelkę. Zadaniem dziecka jest naśladowanie ustalonych
dźwięków według podanego rytmu: gazeta- szszsz, korek- kląskanie, butelka- dzyn,
dzyn.



Słuchanie wiersza

Za przedszkolem, bardzo blisko,
Było miejsce na boisku.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
Poplątany sznurek.
A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka,
Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
Wyrzucili bez wahania
Swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
Wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
Jakaś pusta bombonierka
I od lodów sto patyków,
Pustych kubków moc z plastiku,
Wyskubane słoneczniki,
Jeden kalosz, nauszniki,
Stare trampki, piłka z dziurą,
Połamane wieczne pióro,
Kilka opon od rowerów.
I ogromny stos papierów.
Oto tak, od sznurka Jurka,

Wnet urosła śmieci góra,
Której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko.



Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: jakie śmieci znalazły się na boisku?
Dlaczego ktoś je wyrzucił? Gdzie należy wyrzucać śmieci?



Rozmowa kierowana. Rodzic pyta dziecko: co to jest ekologia? Po czym poznać, że coś
jest ekologiczne? Co chciałbyś/chciałabyś wiedzieć o ekologicznych przedmiotach?



Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej. Dziecko ilustruje ruchem dźwięki,
które słyszy i opowiada o tym, co mu przypominają.

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec



Wypowiadanie sylaby „eko-„ z różnym natężeniem. Dziecko wypowiada sylabę z
natężeniem określonym przez rodzica- cicho lub głośno, można też wypowiedzieć ją
np. śpiewając, szepcząc.



Zabawa plastyczna „Dorysuj…”- potrzebna będzie kartka z narysowaną po środku
dowolną figurą geometryczną. Zadaniem dziecka będzie dorysowanie figurze
wybranych przez siebie elementów tak, aby tworzyła spójną całość i nadanie jej tytułu
np. kula śmiechu, kwadratowy obrazek.

Wtorek 09.06.2020



Masażyk relaksacyjny

http://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html



Pokaz mody „Siatkowe kamizelki”- potrzebna będzie siatka, której trzeba obciąć kilka
centymetrów na dole oraz przeciąć z przodu- tak, aby miała formę kamizelki. Zadaniem
dziecka jest ozdobić kamizelkę według własnego pomysłu.



Układanie zdań ze słowami: śmieci, recykling, segregacja śmieci. Pierwsze zdanie
układa rodzic. Przykładowe zdania: śmieci trzeba wyrzucać do odpowiednich
pojemników, segregacja powoduje, że jest większy porządek.



Zabawa ruchowa „Sprawdzam, czy jest czysto”- gazeta lub kartka papieru. Dziecko
układa przed sobą gazetę, przykładając do gazety stopę raz jedną, raz drugą i wykonują
nimi koła- sprawdzają, czy jest wokół czysto.



Rozmowa kierowana „Co by było, gdyby…?”. Rodzic zadaje pytanie co by było, gdyby
nie było koszy na śmieci?



Quiz ekologiczny- kółka w kolorze zielonym i czerwonym. Rodzic zadaje pytania.
Dziecko udziela odpowiedzi twierdzących (zielone kółka) lub zaprzeczających
(czerwona kółka):

- czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika?
- czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom?
- czy łatwo jest podrzeć mokry papier?
- czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne?

Środa 10.06.2020



Zabawa głosowa „Tuba”- potrzebna będzie rolka po papierze toaletowym. Rodzic mówi
wybrane przez siebie słowo przez tubę. Dziecko opisuje co stało się z głosem i jaki jest
efekt. Następnie samo próbuje wypowiadać w ten sposób słowa.



Zabawa plastyczno-techniczna „Lornetki”- potrzebne będą dwie rolki po papierze
toaletowym, sznurek. Dziecko w dowolny sposób ozdabia rolki i skleja je, z pomocą
rodzica przyczepia sznurek.



Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. Rodzic prosi dziecko,
aby wydarło sobie pasek z gazety/kartki. Następnie dziecko dmucha na pasek z różnym
natężeniem.



Zapoznanie z papierem o różnej fakturze- kartka z bloku technicznego, rysunkowego,
strona z gazety czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka reklamowa, papierowy
talerzyk, pudełko z papieru, papier śniadaniowy. Rodzic rozkłada przed dzieckiem
przedmioty z różnego papieru. Dziecko dotyka papier i przedmioty z niego wykonane,
określa jaki jest w dotyku. Przykładowe pytania: czy każdy papier jest taki sam? Gdzie
spotykamy produkty z papieru?



Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru- kartki papieru rysunkowego i
technicznego, kawałki tektury, drobno podarte kawałki papieru, miska z wodą, kwiatek
papierowy.
„Latający papier”- rodzic opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dziecko czy
opadają? Jeśli tak- który szybciej, a który wolniej?
„Pływający papier”- umieszczenie różnego rodzaju kartek na powierzchni wody.
Dziecko obserwuje i porównuje sposób oraz szybkość nasiąkania papieru. Szybciej
nasiąka papier techniczny, dzieje się tak ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i
sztywność, jest większa.
„Rozkwitający kwiatek”-średniej wielkości kontur liścia, a na nim naklejone płatki
kwiatowe- tworzące jeden wspólny kielich- płatki zagięte do środka- muszą być tak
zamknięte, aby poszczególne płatki nie blokowały się. Dziecko kładzie kwiatek na
wodzie. Po jakimś czasie, kwiatek rozkwitnie.
Ciekawostka: papier składa się między innymi z włókien roślinnych, w których znajdują
się kapilary- cienkie rurki do transportowania wody. Po umieszczeniu papieru w
wodzie, w wyniku sił działających w kapilarach na cząsteczki wody, papier pęcznieje.
Dzięki temu zjawisku kwiatek wygląda jakby rozkwitał.

