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TEMAT ZAJĘĆ
Co to jest ekologia?
CELE
Dziecko:
•

Przeczyta z rodzicem wiersz pt. „Mali strażnicy przyrody”.

•

Rodzic za da dziecku pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

•

Rodzic przeprowadzi z dzieckiem rozmowę na temat ekologii; wzbogacanie słownictwa,
szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska

•

Praca z W 35-37; gra w Piotrusia.

•

Rodzic przeczyta dziecku opowiadanie pt. „Dbamy o Ziemię”

•

Wykonanie plakatu to tekstu opowiadania; rozwijanie wyobraźni dziecka.

•

Wykonanie puzzli matematycznych; rozwijanie umiejętności matematychnych u dziecka.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE – (PODAĆ ŹRÓDŁA I AUTORÓW NA KOŃCU KONSPEKTU)
•

Tekst pt. „Mali strażnicy lasu”,

•

Treść opowiadania pt. „Dbamy o Ziemię”

•

Kartki papieru , klej, kredki, mazaki, nożyczki

•

Puzzle matematyczne

•

Karty pracy

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ
1.

Rodzic przeczyta dziecku wiersz pt.” Mali strażnicy lasu”, następnie poprosi dziecko o
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Proszę pamiętać o zachęcaniu dziecka do
formułowania dłuższych wypowiedzi.
Przykładowe pytania: Co to jest ekologia?; Co to znaczy zachowywać się ekologicznie?; Co
możemy zrobić dla przyrody?; Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami?

2.

Rodzic przeczyta dziecku lub wykorzysta filmik z nagraniem tekstu pt. „Dbamy o Ziemię”,
następnie porozmawia z dzieckiem na temat treści.

3.

Dziecko z niewielką pomocą rodzica wykona plakat na podstawie treści opowiadania „Dbamy
o Ziemię” ( w załączniku wzór plakatu).

4.

W 35-37- gra w „Piotrusia” kartami z ilustracjami drzew i ich owoców.

5.

Puzzle matematyczne. Dziecko wykonuje działania matematyczne, następnie wycina
wszystkie elementy układanki z dołu strony, a następnie przyklej je tak, aby liczba na nich
była identyczna z wynikiem wykonanego przez ciebie działania. Pokoloruj rysunek.

© 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone dla CUS Clever Niepubliczne Przedszkole Radosne
Słoneczko w Rzeszowie. Decyzja prawa ochronnego Z-407289. Materiał wyłącznie do
wykorzystywania przez nauczycieli i rodziców Placówki. Proszę o nie udostępnianie.

MALI STRAŻNICY PRZYRODY
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.
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DBAMY O ZIEMIĘ
–

Tatusiu, po co jest Światowy Dzień Ziemi? - spytała Karolina. - Przecież każdy
przedszkolak wie, że o Ziemię trzeba dbać.

–

Wie, ale nie zawsze o tym pamięta- odpowiedział tato. - A poza tym o Ziemię muszą dbać
wszyscy, duzi i mali.

–

Wrzucam przecież śmieci do kosza. - To nie wszystko. Trzeba je jeszcze odpowiednio
posegregować. Osobno opakowania szklane, osobno plastik- ciągnął tato.- I należy się
starać, żeby śmieci było mniej.

–

Jak można się postarać – nie rozumiała Karolina. - Przecież nie można kupić dwóch soków
w jednej butelce.

–

Jeśli kupisz napój w butelce, którą można oddać- na pewno dbasz o Ziemię. Zakupy też
można pakować do płóciennych siatek, nie zaś do reklamówek. Trzeba upominać
wszystkich, którzy o Ziemię nie dbają .

–

Przecież ja nie mogę dać mandatu zakładom, które zanieczyszczają środowisko.
za mała.

–

Ale możesz nie wspinać się na drzewka w parku. Są takie młode. Zaraz połamią się im
gałęzie.

–

Wacek ciągle siedzi na drzewach- poskarżyła dziewczynka.

Jestem

Karolina postanowiła zrobić plakat o ochronie drzew. Poszła do swojego pokoju i wycinała
rysowała, pisała i kleiła. Nazajutrz pokazała swoje dzieło Wackowi i innym chłopcom.
Zerkało na nich smutne drzewo, któremu z papierowych oczu leciały papierowe łzy.
Napisy w dymkach informowały, że ktoś złamał gałąź i wyciął rysunek na korze.
Pod plakatem duży napis krzyczał:
- Dbaj o mnie. Daję Ci tlen. Wacek obejrzał plakat i machnął ręką. Ale od tej pory nie wspinał
się już na drzewa.

WSPÓLNE WYKONYWANIE PLAKATU
O OCHRONIE ZIEMI NA PODSTAWIE
TEKSTU OPOWIADANIA
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