
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu.

Temat tygodnia: Mali przyrodnicy-ekolodzy
Cele:
– Poznanie znaczenia słowa przyroda,

– Zachęcanie do dbania o przyrodę i rozbudzania wrażliwości na jej piękno,

– Rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

– Aktywizowanie mowy i myślenia.
Wprowadzenie w temat prezentacja multimedialna: Co to jest las:
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
Leśna wycieczka:
https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI

Proszę porozmawiać z dziećmi o treściach zawartych w tych prezentacjach. Proszę
zadać pytania problemowe. Dlaczego należy dbać o przyrodę? Jak wyglądałby świat bez
zieleni?

Proszę narysować las, jeżeli potraficie to również zwierzęta w nim żyjące. Można użyć
naklejek jak również ilustracji z gazet i czasopism.

Kolorowanki do tematu.

Piosenka Las:
https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
Można potańczyć lub nauczyć się słów jeśli ktoś chce.
Nauka umiejętności przeliczania: 1, 2 i 3 Śpiewające brzdące:
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng

Zielony las
Zabawa pantomimiczna: Co robimy w lesie.
Proszę naśladować ruchy wykonywane w czasie spaceru po lesie – biegamy,

skaczemy, zbieramy grzyby, wchodzimy na drzewo.
Zabawy ruchowe: Piosenka z pokazywaniem dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?

v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ

– Rozwijanie ekspresji twórczej,

– Wyjaśnienie pojęcia puszcza,

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,



– Poszerzanie wiedzy o świecie w którym żyjemy.
Multimedia - Wedrówki Skrzata Borówki 2 – las mieszany:
https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat tego filmu, zapytać ile zapamiętały. Kto chce
może wykonać drzewko wg pomysłu Ewy Wojtan: Drzewo 3D z bibuły, przestrzenne prace
plastyczne:
https://www.youtube.com/watch?v=X6Z8qX1Q6GE
Drzewka z rolek:
https://www.youtube.com/watch?v=fBkhM1qEFXw

Ćwiczenia z spotrzegawczości, rozpoznawanie po konturach – Zwierzęta lasu – nauka
zwierząt dla najmłodszych:
https://www.youtube.com/watch?v=MhW_l3nlVWY
 Zajęcia ruchowe - Gimnastyka rączek:
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w

Prezentacja multimedialna: Sekretne życie ptaków cz.3 Katarzyny Bajerowicz:
https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM

Ćwiczenia słuchowe nauka koncentracji uwagi - Odgłosy ptaków
https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA

Kolorowanki ptaków

Woda źródło życia
Poranna gimnastyka, równowaga – Wygibasy z naszej klasy:
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

Prezentacja multimediana – Paxi cykl hydrologiczny:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

Piosenka o zdrowej wodzie:
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
Można nauczyć się słów, potańczyć wg pomysłu.
Kto chce może namalować burzę bądź padający deszcz. Można zrobić też eksperyment,
zamrozić wodę w naczyniu by zobaczyć jak zmienił się jej stan skupienia.
Multimedia - Wędrówki Skrzata Borówki cz.6 - Staw:
https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw
Wędrówki Skrzata Borówki cz.10 – Jezioro:
https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA



Proszę porozmawiać z dziećmi o wodzie i jej znaczeniu dla życia człowieka, podzielić się
też swoją wiedzą.
Piosenki do posłuchania i potańczenia – Była sobie żabka mała:
https://www.youtube.com/watch?v=eKpJR3Svp-8

Żabie kroki:
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

Kolorowanki

Mali ekolodzy – poznanie sposobów, dbanie o środowisko
– Ćwiczenia gimnastyczne do piosenki – Skaczemy, biegamy – Wygibasy z naszej
klasy
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
 Wiersz:
Smieci
Leży pod krzakiem
butelka stara.
Straszy wiewiórkę,
straszy komara.
I pełno gazet
wala się wszędzie.
Przecież ich komar
czytać nie będzie!

Prezentacja – Bajka edukacyjna proekologiczna:
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
Piosenka mam zasady na odpady:
https://www.youtube.com/watch?v=EXF40ENgtbY
Co można zrobić z odpadów, prace plastyczne. Zwierzęta z rolki papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=JOU-Z38CaQ8

Pomoc psychologiczn-pedagogiczna w zakresie wspierania mowy dziecka, oraz
wzbogacająca słownictwo:
– powtarzanie nazw przedmiotów znajdujących się wokół dziecka,

– zabawa – Co to jest? Podajemy dziecku nazwę przedmiotu, a następnie prosimy by
powtórzyło tę nazwę i powiedziało do czego dany przedmiot służy,
– ćwiczenia prowokujące do samodzielnego wypowiadania się,



– porównywanie obrazków, opisywanie tego co na nim się znajduje,

– czytanie bajek, opowiadań, rozmowa o ich treści,

– zabawa czego tu brakuje – wykładamy kilka elementów mogą być przedmioty,
obrazki, zabieramy jeden gdy dziecko nie patrzy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania emocji oraz poszerzania
procesów poznawczych:

– nauka koncentracji uwagi, dobieranie jednakowych par przedmiotów, obrazków
(memo obrazkowe i domino obrazkowe)

– układanie prostych historyjek obrazkowych złożonych z trzech części,

– porównywanie obrazków o podobnej treści, wyszukiwanie podobieństw i różnic,

– czytanie bajek, opowiadań, rozmowa o ich treści, próby opowiedzenia o emocjach
bohaterów,

– grupowanie klocków, kredek wg wyznaczonej cechy, np. koloru, wielkości.


























