
Środa 22.04.2020r.

Kochane dzieci, czy wiecie jakie dzisiaj obchodzimy święto?

Dnia  22  kwietnia  na  całym  Świecie  obchodzony  jest  DZIEŃ  ZIEMI.
Wszyscy ludzie – przyjaciele przyrody – robią coś, aby Ziemia stała się
piękniejsza,  zdrowsza i  bezpieczniejsza  dla  wszystkich.  W dniu Tego
Święta  każdy  z  Nas  powinien  pomyśleć,  co  może  zrobić  w  swoim
najbliższym  otoczeniu,  aby  ulżyć  Ziemi  i  zaprzyjaźnić  się  z  nią.



Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.
1. Poproś rodzica o przeczytanie zagadek słownych, a Ty spróbuj je odgadnąć.

Ciągle jest ich bardzo dużo
i nikomu już nie służą.
O tym wiedzą małe dzieci, 
że to są właśnie… ( śmieci )

Setki lat się rozkładają
i się w petach zawierają.
Z tego zabawki są też zrobione,
do kosza nie powinny być nigdy wrzucone. (plastik )

Każda plastikowa, ale nie szklana,
powinna przed wyrzuceniem
być zawsze zgniatana. ( butelka )

Papier, gazety, pudełko po butach,
niepotrzebny zeszyt czy też tektura,
to wszystko jak wiecie jest … ( makulatura )

Gdy w lesie to wyrzucisz, 
szkód narobisz wiele.
Mogą tym się skaleczyć
nasi leśni przyjaciele. ( szkło )

2.Czy wiesz co oznacza ten znak? Ten znak oznacza RECYKLING.

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Polega na wykorzystaniu
odpadów do produkcji nowych wyrobów, czyli jest to powtórne przetworzenie odpadów np.
plastiku, szkła, papieru.



3. Pokoloruj ten znak.



4. Jestem przyjacielem przyrody.
Poproś rodzica o przeczytanie informacji i powiedz jak należy postąpić w danej sytuacji.

1. Ania z Kasią wybrały się na wycieczkę do lasu. Zobaczyły na drodze leżącego, małego 
zajączka. Zabrały go do domu. Cieszyły się, że mają teraz swoje własne zwierzątko.
2. Tomek z Jackiem poszli do lasu. Przy drodze rosły zawilce. Postanowili zrobić bukiet dla
mamy. Wiedzieli, że ich mama bardzo lubi kwiaty.
3. Kasia poszła do parku. Po drodze zjadła batonik, nie było w pobliżu kosza, więc 
papierek włożyła do kieszeni.
4. Dzieci z przedszkola poszły na wycieczkę do lasu. Szły cicho przez las, żeby nie 
płoszyć zwierząt.
5. Chłopcy pojechali nad wodę się kąpać. Było bardzo ciepło i chciało im się pić. Wypili z 
butelek wodę przywiezioną z domu. Puste butelki wrzucili do wody.

5. Porozmawiaj  z rodzicem na temat ekologii i dbania o środowisko.
Jak myślisz, kogo można nazwać przyjacielem przyrody? 
Co musi robić taka osoba?
Jak Ty mógłbyś zostać takim przyjacielem przyrody?
Dzisiaj zostaniesz przyjacielem przyrody. 

                            KODEKS MAŁEGO EKOLOGA

                              UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY: 

Dbać o przyrodę
Oszczędzać wodę 
Dokarmiać ptaki 
Dbać o zwierzaki 
Kwiaty hodować 
Drzewa szanować 
Ziemię ratować 
Nigdy nie śmiecić i uczyć tego wszystkich dorosłych i wszystkie dzieci

6. Pokoloruj lub stwórz własną odznakę przyjaciela przyrody.



7. „Dotknij” - zabawa ruchowa.
Zaproś rodzica do zabawy. Poproś o włączenie piosenki pt.: „Ziemia to wyspa zielona”, 
którą słuchaliście w poniedziałek. Poruszaj się przy muzyce po całym pokoju. Podczas 
przerwy w grze, dotknij jakiegoś przedmiotu w kolorze, którego nazwę podał rodzic.

Materiał dla dzieci chętnych.
Pokoloruj obrazek.


