
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Ekoludkiem z nami zostań – to jest sprawa bardzo prosta!”.

1. „Kto zgadnie zagadkę?” – zagadka wprowadzająca do tematu zajęć.

Co to za planeta okrągła,

na której bez słońca, tlenu i wody

nigdy nie byłoby życia?

(Rozwiązanie: Ziemia)

2. „Dzień Ziemi” – pogadanka z dziećmi.

Rodzic informuje, że dzisiaj tj. 22 kwietnia obchodzimy „Dzień Ziemi”. Następnie pyta dziecko,

czy może już wcześniej słyszały o tym dniu. Kolejno podsumowuje/informuje: 

Dzień Ziemi – nazywany także Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi

– jest to coroczna akcja, która odbywa się wiosną. Jej celem jest promowanie (przekazywanie

wiedzy) postaw ekologicznych wśród ludzi.  W tym dniu odbywa się wiele akcji,  wydarzeń

związanych z ekologią. Rodzic na koniec pyta dziecko, czy może ma jakiś pomysł na inną

nazwę  dla  tego  wydarzenia  (Rodzic  może  zaproponować:  Dzień  Zielono  –  Niebieskiej

Planety). 

3. „Kula ziemska” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko siedzi na dywanie i otrzymuje puzzle, które ma ułożyć (proszę pociąć obrazek na 6 czy 8

części).  Po  skończonej  pracy  rodzic  pyta,  co  powstało  z  układanki.  Dziecko  podaje  swoje

odpowiedzi. Następnie rodzic podsumowuje/informuje, że dziecko miało do ułożenia kulę ziemską.

Następnie  rodzić  pyta,  co  jest  zaznaczone  na  niebiesko  (woda/oceany/morza),  a  co  na  zielono

(ląd/kontynenty).





4. „Z czego cieszy się Ziemia” – zabawa utrwalająca zachowania proekologiczne. 

Rodzic prezentuje dwie ilustracje (uśmiechnięta i smutna kula ziemska) oraz obrazki symbolizujące

zachowania ekologiczne i nieekologiczne. Dziecko opisuje, co się na nich znajduje. Łączy w pary

ilustracje,  które  dotyczą  tego  samego  zagadnienia.  Wybiera  ilustracje  przedstawiające

proekologiczne zachowania i układa obok ilustracji z uśmiechniętą kulą ziemską, a nieekologiczne

obrazki – obok smutnej kuli ziemskiej.







4. „Nasza Ziemia”  – wykonanie pracy plastycznej.

Rodzic pokazuje i omawia z dzieckiem, jak należy wykonać pracę plastyczną (malujemy zieloną

„farbką”  kontynenty,  niebieską  oceany).  Rodzic  przygotowuje  farbki  razem  z  dzieckiem:

wyciskamy  piankę  do  golenia  do  pojemników.  Do  jednej  części  dodajemy  zielony  barwnik

spożywczy  albo  farbkę  plakatową  lub  temperową,  do  drugiej  niebieski.  Następnie  rodzic  daje

dziecku szablon kuli ziemskiej.

Poniżej szablon kuli zmieskiej ale możemy też sami narysować.





5. „Świat w naszych rękach” – osłuchanie z piosenką; nauka piosenki.

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

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

