Witam Pszczółki. To ostatnie zajęcia dotyczące tematyki dbania o środowisko.
Życzę Wam wspaniałego weekendu, dużo uśmiechu i do zobaczenia wkrótce.
Paulina Kryczyk
Zadanie 1.
Zaczynamy dzisiaj od krótkiej gimnastyki.
https://www.facebook.com/watch/?v=694501684652717
Zadanie 2.
Posłuchajcie piosenki ZoZi: „Świat w naszych rękach”.
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Tekst:
1.Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki
Ref :Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat /bis
2.A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier, plastik albo szkło
Ref: Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat / bis
3.Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Zadanie 3.
Wyjaśnienie słowa „recykling”, najpierw jednak pytamy dziecko czy spotkało
się już z tym określeniem, co ono może znaczyć. Dziecko przygląda się
obrazkowi.

Tak wygląda znaczek recyklingu, a recykling to przetwarzanie odpadów na coś,
co można ponownie wykorzystać.
Rodzicu poproś dziecko, aby poszukało takie przedmioty, rzeczy, które
kupujecie i zabawcie się w detektywa. Czy na opakowaniu znajduje się ten
tajemniczy znaczek ?
Zadanie 4.
Rodzicu narysuj dziecku na jednej dłoni uśmiechniętą minkę jako dobre
zachowanie, na drugiej smutną jako symbol złego zachowania. Jeśli przeczytane
zdanie to dobre zachowanie dziecko pokazuje uśmiechniętą minkę.
–Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło.
–Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie.
–Ktoś wyrzucił śmieci do lasu.
–Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki.
–Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda.
– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z
materiału.
–Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię.
–Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić
–Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i
księżniczek.

Zadanie 5.
Praca plastyczna – nasza planeta ziemia, wykonana dowolną techniką
Moja propozycja:
Potrzebujemy:
- piankę po goleniu,
- barwnik niebieski i zielony lub farbę

Żeby zrobić takie puchnące farbki, potrzebujemy trochę pianki do golenia
,następnie mieszamy ją z barwnikami spożywczymi w dwóch kolorach.
Niebieski to oczywiście morza i oceany, natomiast zielony - poszczególne
kontynenty.

