16.04.2021r. – piątek
Dzień dobry Eko – Dzieciaki!
Witam Was w ostatnim dniu tygodnia, w którym podsumujemy sobie rozważania na temat tego, jak
ważne jest troszczenie się o naszą planetę Ziemię.
Temat dnia: Wielki turniej odkrywców przyrody.
Aktywności dzieci:
1. Na początek zaśpiewajcie nasz grupowy hymn na cześć przyrody.
http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/Piosenka_Posprztajmy_wiat.mp3
2. Posłuchaj lub przeczytaj wierszyk
„Mały ekolog” Mateusz Mojsak.
Lubię dbać o środowisko,
i wiem o nim prawie wszystko:
gaszę światło w toalecie,
by nie brakło go na świecie.
Jeżdżę tylko na rowerze,
bo to służy atmosferze,
nie marnuję także wody,
by świat zdrowy był i młody.
Spróbuj nauczyć się go na pamięć.
3. Nasze ekologiczne Hasło
Znamy już piękną piosenkę na cześć przyrody. Eko-dzieciaki potrzebują też swojego hasła. Moja
propozycja jest taka:
"O naszą Ziemię dbać będziemy,
wszyscy to dzisiaj obiecujemy".
Naucz się hasła na pamięć. A może masz inną propozycję? Poproś rodzica, aby mi napisał w
wiadomości do mnie.

4. „Poczytanki” – ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania. Wykonaj zadanka w K.P. „Poczytanki”
str. 62-63
5. Na zakończenie całego tygodnia naszych ekologicznych działań zapraszam Cię do rozwiązania
quizu ekologicznego "Super-eko-dzieciak"
Pytania do quizu zostały sformułowane na podstawie filmu "W kontakcie z naturą", który
obejrzeliście w trakcie poprzednich zajęć oraz w oparciu o nasze Eko-zadania.
https://samequizy.pl/super-eko-dzieciak/
Życzę powodzenia!!!!

Insects and bugs – karty pracy, zabawy językowe, piosenki

W tym tygodniu wzbogacamy słownictwo związane z owadami. Poniżej znajdują się karty pracy,
propozycje zabaw oraz gier, a także piosenki do nauki.
Słowa związane z owadami i robaczkami: ladybird, butterfly, dragonfly, bee, ant, mosquito

Ladybird [lejdibeed] – biedronka
Butterfly [baterflaj] – motyl
Dragonfly [dragonflaj] – ważka
Bee [bii] – pszczoła
Ant [ant] – mrówka
Mosquito [moskito] – komar
WPROWADZENIE NOWEGO SŁOWNICTWA:
Nowy materiał leksykalny wprowadzamy dzieciom za pomocą kart obrazkowych. Mogą być to
wycięte ilustracje z gazet lub wydrukowane obrazki na sztywniejszym papierze. Prezentujemy dany
obrazek, wypowiadamy słowo z języku angielskim, następnie wspólnie z dzieckiem, kilkakrotnie
powtarzamy słowa. Możemy to zrobić w taki sposób:
Nauczyciel: Look, it’s a ladybird Do you like it? Yes or No? Repeat! A ladybird!
Tak samo postępujemy z kolejnymi słowami i wspólnie z dziećmi powtarzamy słowa kilkakrotnie. Na
utrwalenie, wybieramy jeden obrazek i pytamy: What is it? Yes, it’s a ladybird, itd. Możemy także
poprosić dzieci o wskazywanie wybranego przez nas obrazka: „Show me a ladybird”, „Show me a
butterfly”, „Show me a mosquito”.

Propozycje gier i zabaw językowych do przeprowadzenia w domu dla 6-latków:
Which one is missing? – rozkładamy karty obrazkowe związane z przyrodą na dywanie. Dzieci
zamykają oczy. N: close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three.. open your eyes.
Which one is missing? Zadaniem dzieci jest odgadniecie jakiego obrazka brakuje.
Memory – drukujemy podwójnie obrazki przedstawiające owady. Zadaniem dziecka jest
odszukiwanie par i nazywanie owadów po angielsku.
Hot or cold? – Chowamy dowolną kartę obrazkową i zachęcamy dzieci do ich szukania. Kiedy zbliżają
się do kryjówki, powtarzamy: Hot!, a gdy są od niej daleko – Cold!
Look and find! – Rozkładamy karty obrazkowe przed sobą powtarzając kilkakrotnie ich nazwy.
Odwracamy wszystkie karty i ponownie powtarzamy ich nazwy. Zadaniem dzieci jest odnajdywanie
wskazanych obrazków. Pytamy: Where is a ladybird? (Gdzie jest biedronka?), itd.
Tower – na utrwalenie słownictwa pokazujemy kartę obrazkową związaną z przyrodą. Dziecko
nazywa wybraną przez Rodzica kartę. Jeśli prawidłowo odgadnie, kładzie w nagrodę kartę na
dywanie, a na niej kubeczek plastikowy, czyli karta – kubek – karta – kubek, itd. Gdy wszystkie słowa
zostaną podane, liczymy wszystkie poziomy wieży i zdmuchujemy.
PIOSENKI DO NAUKI:
THE ANTS GO MARCHING
https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM
LADYBIRD
https://www.youtube.com/watch?v=BXPuruONztA

Dla chętnych i ciekawych świata:
Obejrzyjcie krótki filmik o zanieczyszczeniu rzek. Woda jest niezbędna do życia a zanieczyszczona
woda jest wielkim niebezpieczeństwem dla wszystkich organizmów. Pomyślcie, co Wy możecie
zrobić, aby oszczędzać wodę.
https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y
https://vimeo.com/224050213 - Jak skonstruować najprostszą oczyszczalnię ścieków
Dla naszych twórczych artystów:
http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-rolki-od-papieru-kreatywne-zabawy/
https://www.twojediy.pl/co-zrobic-z-butelki-plastikowej/
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję DZIECIOM I RODZICOM za wspólną pracę w tym tygodniu.
Jesteście SUPER!!!!!. Miłego odpoczynku podczas weekendu. Widzimy się w poniedziałek w
przedszkolu!

