Czwartek 30.04.2020r. „Motyle”.

1. Taniec przy piosence „Mam zasady na odpady”.
https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8
2. Temat: Czysta planeta – rozwijanie mowy i myślenia, uświadomienie dzieciom
konieczności segregowania śmieci, kształtowanie postaw ekologicznych.
 Słuchanie bajki ”Dobre rady na odpady, czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”.
Szedł sobie do babci Kapturek Czerwony. Wtem w lesie przystanął okrutnie
strwożony. Lecz to nie z powodu strasznego wilczyska, któremu ze ślepiów
błyskawica tryska. To śmietnik okropny przy drodze, w młodniku. Papiery,
żelastwo, butelek bez liku. Ach, któż to mógł zrobić?- zapyta dzieweczka.
Przez taki bałagan popsuta wycieczka. Lecz nagle zza krzaków dobiega
szuranie. Ucieka Kapturek- co teraz się stanie? I chowa się szybko w
największą gęstwinę Spogląda w przestrachu, zgaduje przyczynę.
To wilk, ten niecnota, ten brudas, co z nory, wynosi odpadków dwadzieścia
trzy wory. Porządki dziś robi i czyści chałupkę. Lecz śmieci wynosi do lasu,
na kupkę. Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę: „Nie ma na co czekać,
urządzę koleżkę”. I biegnie czym prędzej, mijając pokrzywy, na leśną polanę,
gdzie mieszka myśliwy. Pan myśliwy właśnie jadł ciepłą potrawę, kiedy mu
Kapturek opowiedział sprawę. Wnet bierze kapelusz i strzelbę na bary:
„Już ten bałaganiarz nie uniknie kary”. W wysprzątanej izbie leży wilk na
brzuchu. Budzi go myśliwy: „Wstawaj ty śmieciuchu. Bierz się do roboty,
wywieź z lasu śmieci. Wstyd, żeby porządku uczyły cię dzieci”. „Lecz co
miałem zrobić?”- zaczął się wilk żalić. „Co z furą odpadów- zakopać czy
spalić?” Czerwony Kapturek na to mu odpowie: „Segregacja śmieci wyjdzie ci
na zdrowie”. „Co to segregacja?”- dziwi się wilczysko. „Do jednego worka
wrzucać trzeba wszystko?” „Nie”- mówi Kapturek. „Aby mieć wyniki, trzeba
poustawiać różne pojemniki. Na szkło kolorowe, na butelki białe, gazety,
plastiki, puszki zardzewiałe. Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza, to zniknie
na zawsze odpadków zaraza. Kiedy pojemniki napełnisz śmieciami, to z firmy
przyjedzie traktor z przyczepami. Do fabryk wywiezie ten majątek cały, żeby z
nich nowiutkie przedmioty powstały. Możesz w punktach skupu śmieci się
pozbywać, a wtedy pieniążków będzie ci przybywać”. Wilk na tę wiadomość
tak się rozradował, że zrobił porządki, wszystko segregował. Choć trochę się
zmęczył, był zadowolony. Nowiutki kapelusz zakupił dla żony. Z bajeczki tej
morał wynika dla dzieci: nauczmy się wszyscy segregować śmieci. Nie
powstanie wtedy żadne wysypisko, i będziemy mieli czyste środowisko.

 Rozmowa na temat bajki.
Co zobaczył Kapturek podczas spaceru? Kto zrobił bałagan w lesie? Co zrobił
Czerwony Kapturek, gdy odkrył, kto odpowiada za ten bałagan? Co leśniczy kazał
zrobić wilkowi? Czy możemy wyrzucać odpady gdziekolwiek? Na czym polega
segregacja śmieci?
 Wyjaśnienie pojęcia – „Segregacja” – sposób gromadzenia odpadów, polegający
na ich podziale ze względu na rodzaj materiału z którego zostały wytworzone,
celem ich jest powtórne wykorzystanie.
 Czy wyżej zamieszczone ilustracje są zgodne z kolejnością wydarzeń w bajce?
 „Segregacja odpadów”
Wspólnie obejrzyjcie bajkę o segregacji odpadów. Czy zapamiętaliście do jakich
koszy należy wrzucać poszczególne odpady?

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc

3.Quiz „Co robić, by zostać przyjacielem przyrody?
 W lesie:
 tańczę i śpiewam,
 głośno słucham muzyki,
 jestem cicho i obserwuję przyrodę
 rozpalam ognisko.






W morzu.
wrzucam butelki po napojach,
mocze nogi i kąpie się latem,
myję się mydłem i szamponem,
wyrzucam ogryzki, niedokończone jedzenie.







W mieście:
wyrzucam śmieci na trawę
jeżdżę samochodem,
jeżdżę na rowerze lub chodzę na nogach,
leję dużo wody do kąpieli







Na wsi:
wypalam trawę,
dokarmiam ptaki zimą,
wycinam drzewa i rośliny zielone,
łamię gałęzie drzew.

Jeśli udało Ci się dobrze odpowiedzieć na poniższe pytania, spróbuj teraz wykonać
zadania poniżej.
4.Spróbuj wykonać zadania sportowe:
- Zgnieć 6 papierowych kulek i spróbuj trafić nimi do kosza,
- Wykonaj bieg dookoła stołu, z plastikową butelką między nogami,
- Zbierz wszystkie śmieci w zasięgu wzroku do worka,
- Zagraj w hokeja z użyciem miotły i plastikowej butelki,
- Przenieś 7 nakrętek od butelek na papierowych tackach, z jednego końca pokoju do
drugiego.
Powodzenia AD

Witam serdecznie.

Przesyłam państwu kolejny scenariusz.
Życzę udanej zabawy i miłego długiego weekendu 

