
Opracowała: Ewelina Mastaj

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

1. „Co to za tworzywo?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic wysypuje z worka na dywan przedmioty z różnego tworzywa, np. poduszkę, samochodzik,

drewniany  klocek,  plastikowy klocek,  drewniany  ołówek,  długopis,  łyżkę  ze  stali  i  z  drewna.

Rozkłada też kartki A4 i pyta dziecko, w jaki sposób możemy pogrupować te przedmioty. Dziecko

klasyfikuje  je  według  własnych  pomysłów,  układają  je  na  kartkach,  przelicza  i  porównuje

liczebność zbiorów. Rodzic mówi,  że dziś zostaniemy przy podziale  ze względu na materiał,  z

jakiego  jest  zrobiona  dana  rzecz,  a  dokładnie  przy  drewnie.  Obchodzimy dziś  tj.  24  kwietnia

Światowy Dzień Drzewa – pokazuje przy tym odpowiednią datę w kalendarzu. Pyta dziecko, jak

myśli, dlaczego drzewa są takie ważne, że mają swoje święto. Wysłuchuje odpowiedzi i informuje

je, że dziś będziemy o tym rozmawiać. 

2. „Jak rośnie drzewo?” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko  siedzi  na  dywanie,  a  rodzic  daje  dziecku,  pocięte  na  części  karty  obrazkowe

przedstawiające etapy wzrostu drzewa. Dziecko układa je, a po sprawdzeniu przez rodzica przykleja

na  kartkę.  Po  zakończeniu  tej  części,  dziecko/rodzic  opisuje  przebieg  wzrostu  drzewa.  Rodzic

pokazuje elementy budowy drzewa: korzeń, pień, konar, koronę. Pyta, które z nich są pod ziemią, a

które nad. Na końcu dziecko dzieli wyrazy na sylaby i liczy ich ilość. 

PONIŻEJ WYSYŁAM TRZY PROPOZYCJE, PROSZĘ SOBIE WYBRAĆ JEDNĄ









3. „Co nam dają drzewa?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic  pyta  dziecko:  „Co  nam  dają  drzewa?”.  Po  wysłuchaniu  odpowiedzi  dziecka.  Rodzic

podsumowuje/informuje, że  drzewa są nam niezbędne do życia, gdyż produkują tlen, którym

oddychamy. Drzewa dają pożywienie zarówno nam, jak i zwierzętom, dla których są także

schronieniem/domem. Drzewa są także składnikiem lekarstw. Ponadto pochłaniają szkodliwy

dwutlenek węgla, czyli oczyszczają powietrze oraz uczestniczą w obiegu wody w przyrodzie. 

4. „Spacer po lesie” – opowieść ruchowa.

Rodzic opowiada, a dziecko wykonuje poszczególne czynności.

W  Dzień  Drzewa  udajemy  się  tam,  gdzie  drzew  jest  bardzo  dużo  czyli  do  …  lasu.  Powoli

spacerujemy obserwując różne gatunki drzew. Na chwilkę możemy usiąść na trawie i wziąć głęboki

wdech nosem i  wypuścić  powietrze  ustami  –  czujecie  jakie  tutaj  jest  wspaniałe  powietrze?  To

jeszcze raz – wciągamy powietrze nosem i  wypuszczamy ustami.  O, spójrzcie  jak po galęziach

drzew skaczą wiewiórki – poskaczmy razem z nimi! Z nogi na nogę, teraz obunóż, a teraz daleko do

przodu  –  hop.  Przed  nami  jest  polana,  chodźmy  na  nią  to  będziemy  mogli  trochę  pobiegać.

Biegając pamiętajcie, żeby głęboko oddychać. Czas już wracać do przedszkola. Ustawcie się za

mną w pociąg i leśną, wąską ścieżką wrócimy do przedszkola stawiając stopę za stopą.

5. „Wiosenne drzewo” - praca plastyczna.



JAK WYKONAĆ:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/wiosenne-drzewko-z-rolki-i-plasteliny/ 
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