Zajęcia online 20-24.04
1. Co to jest przyroda? - wysluchanie dialogu.
- Trampolinku, dzisiaj będziemy rozmawiać o przyrodzie. Czy wiesz, co to jest?
- Przyroda.. ? Wydaje mi się, że ma kolor zielony, to są listki i trawa.
- Czy tylko zielony? A kolorowe kwiaty, a niebieskie jeziora?
- Tak! Przyroda jest wokół nas! To także zwierzęta – ogromne słonie i malutkie mrówki.
- Rewelacja, a może dzieci wiedzą co jest jeszcze przyrodą?
Swobodna wypowiedz dzieci, co uważają za przyrodę (mogą posłużyć tutaj książeczki
przyrodnicze).
2. Rozmowa kierowana na temat tego, dlaczego trzeba dbać o przyrodę. Dlaczego trzeba szanować
przyrodę? Jak wyglądałby świat, gdyby nie było roślin: drzew, kwiatów, trawy? Dlaczego przyroda
jest nam potrzebna? Jak każdy z nas może dbać o przyrodę? Jak wygląda trawnik, na którym leżą
śmieci? Co powinniśmy zrobić z pustą butelką po napoju albo z papierkiem po cukierku? Co należy
z nimi zrobić, gdy w pobliżu nie ma kosza na śmieci?
3. Proszę zapoznać dzieci ze zdjęciem i omówić jak segregujemy śmieci.

4. Pokoloruj kosz na śmieci.

5. Co to jest las? - burza mózgów. Byłes/aś w lesie? Jak wygląda las? Z jakim kolorem Ci się
kojarzy? Jak pachnie las? Jakie dźwięki można w lesie usłyszeć? Spróbuj naśladować dźwięki lasu.
Czy lasy są nam potrzebne? Dlaczego? Czy tylko potrzebną są ludziom? Jakie zwierzęta żyją w
lesie?

6. Rozmowa na temat tego, jak należy zachować się w lesie. Czego nie wolno robić? Dlaczego nie
można krzyczeć? Dlaczego nie wolno palić ognisk? Co można w lesie robić? Zasady zachowania się
w lesie.

7. Ułoż las z wyciętych fragmentów. (zadanie las)
8. Wykonanie ilustracji drzewa.
9. Film edukacyjny na temat wody w przyrodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
- Komu potrzebna jest woda?
- Gdzie możemy znależć wodę?
- Czy jest możliwość życia bez wody?
10. Pokoluj kolorowanke na temat przebiegu wody w przyrodzie. ( zadanie woda)
Pozdrawiam :)

