Dzień dobry Króliczki
W dalszym ciągu zajmujemy się tematem ochrony
środowiska. Zapraszam do zabawy

Dziś wybierzmy się w małą podróż, by przekonać się, jak
ważna rola przypadła nam – ludziom.
Zadaniem dziecka będzie interpretować gestem opowieść
ruchową, którą odczyta rodzic. W zabawie może brać
udział cała rodzina. W nawiasach znajdziecie Państwo
podpowiedzi.
Zapraszam Was na wycieczkę do lasu (maszerujemy po
pokoju). Zatrzymajcie się, porozglądajcie się po lesie,
popatrzcie jak tu ładnie. O! Kto to skacze między drzewami
– ma długie uszy, krótki ogonek (zając). Zając Was zaprasza
teraz do wspólnej zabawy, poskaczcie razem z
nim (skaczemy po całym pokoju ). Nie traćmy czasu.

Pożegnajmy się z zajączkiem i chodźmy dalej (idziemy)
Jesteśmy na polanie. Ale co to, dlaczego tu tak
brudno? Ktoś po prostu naśmiecił. Poważnie się
zmartwiliśmy, ale na krótko (robimy zmartwione
miny), bo już po chwili wiemy, co powinniśmy zrobić.
Zaczynamy sprzątać, pozbieramy śmieci i wrzucamy je do
pojemników z napisami: makulatura, szkło, metale,
plastik (naśladujemy sprzątanie – zamiatanie, zbieranie
papierków, itp.). Popatrzcie teraz jest czysto i ładnie w
lesie, czy jesteście zadowoleni ze swojej pracy? Na pewno
jesteście zmęczeni (ocieramy pot z czoła). Chodźmy dalej,
posłuchamy jak szumi strumyk (nadstawiamy uszu).
Podejdźmy do strumyka i umyjmy w nim ręce (nachylamy
się i naśladujemy mycie rąk, strzepujemy wodę). Jaka
czysta i chłodna jest woda w strumyku. Wracamy do
domu. Jak Wam się podobała wycieczka?

Popracujmy teraz przy stoliku, poproście swoich rodziców
o pomoc.
Zadaniem dziecka jest wyciąć śmietniki, ich buzie i różne
rodzaje śmieci. Dla lepszego efektu, śmietniki warto nakleić
na kartoniki, wówczas śmieci będą wpadały przez otwarte
usta do środka, co zawsze sprawia dzieciom więcej radości.

Do popbrania:

http://pp15.glogow.pl/wpcontent/uploads/2020/04/%C5%BBar%C5%82oczne%C5%
9AmietnikiDzieckiemBadz.pdf

Zapraszam do gry logopedycznej. Poniżej odnośnik do
strony.

https://www.logopestka.pl/dzien-ziemi-gimnastyka-buzi-ijezyka/

Aby zachować zdrowie trzeba się ruszać, pamiętacie o tym
na pewno, więc do dzieła drogie dzieci!!!

https://www.youtube.com/watch?v=QhOmBWBS2_s

Rozwijamy spostrzegawczość:

http://pm1kolo.szkolnastrona.pl/download/Spostrzegawcz
osc%20karty.pdf

Proponujemy, byście w wolnej chwili spróbowali stworzyć
Kodeks Ekologa! Poniżej przesyłamy kilka przykładów…

A kiedy Wasz kodeks będzie gotowy, to możecie złożyć
wspólnie uroczyste ŚLUBOWANIE!

Ślubuję, że:
●nie będę łamać gałęzi,
●nie będę zrywać roślin chronionych,
●nie będę zrywać liści, kwiatów, owoców,
●nie będę marnować wody,

●nie będę hałasować w lesie,
●nie będę śmiecić,
●nie będę niszczyć ptasich gniazd,
●będę segregować śmieci
●będę zbierać makulaturę, zakrętki i baterie
●oszczędzam wodę, prąd, papier
●troszczę się o zwierzęta i rośliny !!!!
Jeśli zostały Wam jakieś niewykonane zadania z KP 4,
to bardzo proszę je uzupełnić. Pozdrawiam Króliczki
Niedługo się zobaczymy
Przypominam o dokładnym myciu rąk
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