Poniedziałek 27. 04.20r. „Motyle”.
1. „Piękne zapachy"- ćwiczenie oddechowe.
 R. otwiera okno, dz. siada w wygodnej dla siebie pozycji.
• Wyobraź sobie, że jesteś w pięknych górach. Tam powietrze jest czyste, zdrowe i
rześkie. Wdychamy powoli to powietrze. Wciągamy powietrze nosem, wędruje ono
do naszych płuc, i wypuszczamy ustami.
• Przenosimy się teraz na zieloną, pachnąca łąkę. Rośnie na niej dużo kolorowych
kwiatów. Powietrze tam jest również czyste, zdrowe i rześkie. Wciągamy je,
zatrzymujemy i wydychamy powoli.
• Myślimy teraz o miejscu, gdzie najbardziej lubimy przebywać, przypominamy
sobie zapach z tego miejsca. Wdychamy, zatrzymujemy i wydychamy.
• A teraz wyobraźcie sobie, ze jesteście w miejscu, gdzie jeździ mnóstwo
samochodów. Wdychamy ten zapach i wydychamy.
 Rozmowa z dzieckiem.
• Które zapachy były miłe?
• Które były nieprzyjemne?
• Które wdychało się wam łatwo, a które z trudem?
2. Temat: Czyste powietrze – zabawy językowe i badawcze. Kształtowanie u dzieci
postaw proekologicznych. Zwrócenie uwagi na znaczenie czystego powietrza w
życiu człowieka.
Pomoce: woda, słoik, kolorowa gazeta, strzykawka, słomka, suszarka, świeczka,
gazik, zapalniczka.
 Słuchanie opowiadania.
W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym kominem.
Pewnego dnia stało się coś dziwnego… Mieszkańcy domku rozpalili w dużym
węglowym piecu rzeczy, które wpadły im w ręce, a były to śmieci, gumowe stare
zabawki… Z komina zaczął unosić się czarny, duszący dym, który natychmiast
rozprzestrzenił się wokół domu i okolicy. I tak było codziennie aż do momentu,
kiedy duży piec zachorował. Zaczął się dusić i kaszleć, a piękny, czerwony komin
nie mógł oddychać… Wezwano doktora, który sprawdził i bardzo dokładnie
przebadał piec. Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym mieszkańcy zielonego
domku w nim palili. Wystawił receptę na natychmiastowe wyczyszczenie pieca
i zakaz spalania śmieci, a w kominie założenie filtra. Po jakimś czasie piec był
całkowicie zdrowy, a w okolicy z daleka było widać piękny, zielony domek z
czerwonym kominem, nad którym świeciło słońce i nad którym unosił się biały
dym.
 Rozmowa na temat opowiadania:
 Co spowodowało, że pojawiło się zanieczyszczone powietrze?
 Jakiej rady udzielił doktor mieszkańcom zielonego domku?

 Oglądanie ilustracji i kończenie zdania wypowiadanego przez R. Np. Dym
wydobywa się z ………/ komina, papierosa. fajki itd./
 Układanie określeń do wyrazu dym np. ciemny, trujący
 Doświadczenie z powietrzem.
 Do słoiczka lub butelki z niewielką ilością wody wrzucamy zapaloną, kolorową
gazetę, po czym szybko zamykamy pojemnik. Doświadczenie wykonuje R. Dz.
jest obserwatorem (niezbędne jest zadbanie o bezpieczeństwo). Po spaleniu
gazety w słowiku pojawia się „dym”. Dzięki szczelnemu zamknięciu pojemnika
dym w nim pozostaje. R. zadaje pytanie dotyczące powstawania podobnego
zjawiska w środowisku. Podobnie jest ze smogiem w mieście i na wsi.
 Dz. oddycha głęboko, nabierają powietrza i zatrzymują w płucach… następnie
wypuszcza. Wniosek – powietrze jest potrzebne do oddychania.
 R. wciąga powietrze do strzykawki, a następnie wypuszcza je do szklanki
pełnej wody… powietrze „bąbelkuje” w wodzie lub też dz. zanurza słomkę
w wodzie i dmucha w nią. Wniosek – powietrze jest niewidocznym gazem.



R. uruchamia suszarkę do włosów lub wentylator – powiew powietrza wprawia
w ruch wiatraczek. Wniosek – powietrze wprawia w ruch przedmioty, można
strumień powietrza skierować na pojemnik z pierwszego doświadczenia.
Wniosek – wiatr przepędza smog.
 Na wilgotnym gaziku trzymanym nad świeczką lampy zbiera się sadza.
Wniosek – filtry oczyszczają powietrze.
3. Temat: Smutne i wesołe drzewo – praca plastyczna. Rozwijanie wyobraźni i
inwencji twórczej dziecka, odczuwanie radości z tworzenia. Kształtowanie
świadomości ekologicznej.
Pomoce: kartka A$, kredki.
 Rozwiązywanie zagadki.
Rośnie w lesie lub przy drodze
ma korę oraz pień.
Mogą na nich mieszkać ptaki
ludziom daje miły cień.
 Oglądanie ilustracji drzew zdrowych i zniszczonych.

 Dz. dzieli kartę A4 na dwie części. Na jednej rysuje drzewo wesołe , bo roście
w środowisku czystym, ekologicznym. Na drugiej połowie drzewo smutne rosnące
w otoczeniu smogu.
4. W wolnej chwili warto posłuchać piosenki „Moja planeta piosenka dla dzieci”
w wykonaniu M. Jeżowskiej. Myślę, że po kilkukrotnym wysłuchaniu będziecie
ją ładnie śpiewać. https://www.youtube.com/watch?v=cZnwKdwPc4&list=PLAHtlLYJOJfl0CsSmiWwEVpBKeykZ8CCz&index=9
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27.04.2020 Propozycja zajęć popołudniowych.
1.

2. Stwórz z klocków swoją własną budowlę i policz z ilu klocków się składa (jeżeli używamy
klocków w kształcie figur geometrycznych sprawdzamy ile sztuk jest każdej z figur).
3. Posegreguj klocki np. ze względu na kolor, wielkość, kształt.

4. Układaj figury geometryczne z wykałaczek. Następnie spróbuj połączyć te figury tak aby
powstał z nich obrazek np. domek, ludzik, kwiat itp.
Poniżej oczywiście kolejny scenariusz zajęć z projektu 

