27.04. - poniedziałek Temat: Dbamy o przyrodę.
Cel ogólny: rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las.
Cel operacyjny: dziecko poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków
narodowych i rezerwatów przyrody, • uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las.
I. Bardzo proszę rodziców o udostępnienie dziecku mapy Polski w formie papierowej lub na
ekranie komputera, czy smartfona. Proszę Was, drodzy Rodzice, o wskazanie dziecku na mapie
obszarów parków narodowych wraz z odczytaniem ich nazw.
Praca z mapą Polski: poszukaj, proszę, na mapie i wskaż palcem, gdzie znajduje się Puszcza
Białowieska, Puszcza Kampinoska, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy.
Który z parków narodowych znajduje się najbliżej twojego domu i najbliżej naszego przedszkola?
Czy jest to Tatrzański Park Narodowy?
Zapamiętaj nazwę tego najbliższego: to Puszcza Kampinoska = Kampinoski Park Narodowy.
Może kiedyś byłeś/byłaś w nim na wycieczce z Rodziną?
Przypominajka: w każdym parku narodowym fauna i flora są pod ochroną. Nie wolno niczego
niszczyć, zbierać ani zabierać ze sobą. Jeśli nie widać kosza na śmieci, to swoje śmieci (po
jedzeniu, piciu) zabierasz ze sobą, nie zostawiasz ich w lesie!
II. Zabawa ruchowa: „Leśna podróż” - (naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni).
- Jesteś drzewem, a wiatr wygina twoje gałęzie (pochyl się 5 razy w prawą, 5 razy w lewą stronę )
- Jesteś kamieniem (połóż się nieruchomo)
- Zrywasz szyszki z drzewa (wspinasz się na palce raz prawej, raz lewej stopy; wyciągasz na
przemian ręce w górę)
- Zwijasz się w kulkę – jak jeż.
- Lecisz jak sowa.
- Układasz się do snu jak wilczek (piesek tak samo).
- Kołyszesz się jak łódka na falach ( usiądź tak, jak się siada na dywanie w przedszkolu – w siadzie
skrzyżnym; kołysz się na pośladkach wyciągając ręce w bok) – fajnie pływa się łódką po leśnym
jeziorku!
- Jesteś małą, cichą myszką. (uklęknij, kulisz całe ciało, wystaw tylko dłonie).
III. Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia „Wszystko ma swój znak”.
Rodzice mili, bardzo proszę, pobawcie się z dzieckiem, czytając dziecku pierwszą połowę zdania, a
dziecko doda swój wariant zakończenia, zwracając uwagę , jakie zjawiska są znakami innych
zjawisk.
1. Kiedy niebo się zachmurzy….(to znak, że będzie burza)
2. Kiedy świeci słońce i pada deszcz...(to znak, że będzie tęcza)
3. Kiedy roślinom więdną kwiaty i liście...(to znak, że potrzebują wody)
4. Kiedy w powietrzu jest dużo dymu...(to znak, że jest ono zanieczyszczone).
5. Kiedy w zwierzęta w lesie uciekają w pośpiechu...(to znak, że coś je przestraszyło).
6. Kiedy pies warczy i szczerzy kły...(to znak, że jest zły)
7. Kiedy martwe ryby pływają po powierzchni rzeki...( to znak, ze jest zanieczyszczona).
8. Kiedy pod nogami trzeszczy ściółka w lesie...(to znak, że jest bardzo sucho)
9. Kiedy pajęczyna się porusza...( to znak, że albo wpadła w nią mucha; albo wieje wiatr)
10. Kiedy w lesie widzisz zerwane, rzucone na ziemię, zwiędłe kwiatki...(to znak, że zrobił to
człowiek, który nie szanuje przyrody)
IV. Zabawa plastyczna: „Zwierzęta odrysowane z kształtu dłoni”- ćwiczenie sprawności i
koordynacji manualnej.
Potrzebne: kartki do rysowania, ołówek, kredki lub flamastry.

Obejrzyjcie filmik na niezastąpionym YouTube „13 pomysłów na rysowanie dla dzieci”. Cały
filmik trwa 15 minut. Pokazuje możliwości powstające po obrysowaniu dłoni. Już na początku
pokazane są sposoby na narysowanie ptaka, zająca i węża – mieszkańców lasu. Bardzo proszę,
pobawcie się w rozmaite sposoby układania dłoni na kartce i samodzielnego obrysowywania jej.
Macie dużą wyobraźnię; jestem pewna, że powstaną fantastyczne, kolorowe, zwierzaki!
Po „wyczarowaniu” ich, dołóżcie, proszę do pozostałych prac – obejrzymy w przedszkolu!
Po dzisiejszych zabawach potrafisz powiedzieć, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las.
Miłego działania!

Pozdrawiam K. K.

