
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj trzydziesty piąty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

05.05.2020 Temat dnia: Ciesz się piękną i zdrową ziemią!

Naszym zadaniem jest wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi;
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

*Ćwiczymy skoki
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

*„Jak wygląda Ziemia?” – oglądanie modelu Ziemi – globusa. 

Kochane Misiaki, dzisiaj obejrzyjmy naszą planetę Ziemię z bliska. Jeżeli macie w domu globus- 
który jest takim modelem Ziemi przyjrzyjcie się mu z bliska. Zobaczcie jaki ma kształt, w jakich 
jest kolorach. 

*„Spacer żuka”– opowieść ruchowa z mamą.

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko stoi i wykonuje ruchy zgodnie z treścią opowiadania.

Pewien mały żuk poszedł na spacer.(maszeruje)Na swej drodze napotkał dużego jeża.(zatrzymuje
się i patrzy do góry)Jeż był tak ogromny, że żuk musiał wysoko podskoczyć trzy razy, aby jeż go
zauważył.(podskakuje,  licząc:  jeden,  dwa,  trzy)Poszedł  dalej(maszeruje),  lecz  tam rosła  bardzo
gęsta trawa, więc żuk musiał się schylić,  aby przejść.(chodzi na ugiętych kolanach ze schyloną
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głową) Gdy mu się to udało, dotarł na bardzo piaszczystą drogę, trudne to zadanie dla żuka, trzeba
szybciutko przebierać nogami.(dziecko przemieszcza się szybko poruszając nogami)Ale cóż to?!
Nie udało się! Nasz żuk przewrócił się na plecy.(dziecko kładzie się na plecach)Biedny mały żuk
przebierał nóżkami tak szybko i bujał się na boki(dziecko wykonuje te czynności), ale nie udawało
mu się podnieść. Nagle zawiał mocniejszy wiatr i przewrócił żuka z powrotem na nogi.(dziecko
przekręca się na bok, później kładzie się na brzuch i wstaje)Bardzo już zmęczony, ale zadowolony
żuk wrócił do domu i położył się, aby odpocząć.(dziecko idzie powoli, następnie kładzie się na
brzuchu i zwijają w kulkę).

*Wielkie sprzątanie

1. W lesie na polanie, dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta za wielkie sprzątanie.
Ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! Pracujemy ile tchu!
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! Zaraz czysto będzie tu!
 
2. Mrówki ze ślimaczkiem sprzątają pod krzaczkiem,
a żabki z wiewiórką w strumyku za górką.
Ref.: Szu-szu-szu!...
 
3. Zbierają sikorki papierki i worki,
a maleńkie muszki butelki i puszki.
Ref.: Szu-szu-szu!...
 
4. Kosy pogwizdują i śmieci pakują,
a niedźwiadek z liskiem sortują je wszystkie.
Ref.: Szu-szu-szu!...
 
 5. A gdy posprzątały, ten list nam wysłały:
,,Pamiętajcie dzieci, by w lesie nie śmiecić!’’
Ref.: Szu-szu-szu!…

*Odpowiedzcie na pytania: 
-Co robią zwierzęta? 
-Gdzie sprzątają mrówki i ślimaki? 
-A żabki z wiewiórką? Co robią sikorki i muszki?
- Co robią kosy?
-Co zrobiły, gdy skończyły sprzątać?

*Porozmawiaj z rodzicami, jak możesz dbać o planetę.
https://www.youtube.com/watch?v=gKcM_vDOtUc

*W zeszłym tygodniu (22 kwietnia) był Światowy Dzień Ziemi.
https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g
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*Nauka piosenki Świat w naszych rękach
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be

Świat w naszych rękach - eko piosenka

Ci co lubią segregację

Otóż oni mają rację

Gdy w osobne pojemnik

Lecą papier, szkło, plastiki

Cały świat jest w naszych rękach

Właśnie o tym ta piosenka

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

A recykling trudne słowo

Chodzi o to by na nowo

Z naszych śmieci zrobić coś

Papier, plastik albo szkło

Więc dorośli oraz dzieci

Posłuchajcie

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś

Żeby jutro dobrze żyć 

Pomyśl:
- czy zakręcasz wodę podczas mycia zębów? - możesz nalać wodę do kubeczka i już oszczędzisz 
wodę,
- czy jak wychodzisz z pokoju gasisz światło? - zgaś, oszczędzisz energię,
- czy segregujesz śmieci? - to bardzo ważne, niektóre rzeczy można jeszcze wykorzystać np. papier,
metal
- czy szanujesz rośliny? - możesz podlewać i pielęgnować kwiaty, posadzić z rodzicami drzewo.

*Zapraszamy na muzyczne wyciszenie „Preludium deszczowe” Fryderyka Chopina
https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ

https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be


*Przypomnienie, czego rośliny potrzebują do życia?



* Karta pracy wykonaj polecenie poniżej




