Program
rogram domowej nauki i zabawy
Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława

20-24 KWIETNIA - ŚRODA
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat „Jak dbać o naszą planet?". Poinformuj
oinformuj dziecko, że
22 kwietnia
a obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Tego dnia przypominamy
y sobie jak ważne jest dbanie
o planetę i nie zaśmiecanie jej. Opowiedz dziecku, że nie wolno nam zaśmiecać środowiska
naturalnego, ponieważ nikt nie chce żyć w nieporządku - ani ludzie, ani zwierzęta. Przypomnij sposób
segregacji odpadów - do jakiego koloru śmietnika wrzucamy plastik i metal (żółty)
ółty), papier (niebieski),
szkło (zielony). Powiedz, że są
ą to odpady, które można potem ponownie wykorzystać,
wykorzystać co nazywamy
recyklingiem.

Ćwiczenie
„Segregacja odpadów"
Przygotujcie trzy worki w kolorze żółtym,
niebieskim i zielonym lub trzy kartony,
kartony
które oznaczycie podanymi kolorami
i które będą pełniły rolę śmietników.
Na podłodze połóżcie kartki papieru,
gazety, słoiki, puszki, plastikowe
i szklane butelki. Omów z dzieckiem
każdy przedmiot, tłumacząc z jakiego
materiału został wykonany, a następnie
pnie
je posegregujcie.

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO-UMYSŁOWY
Eko-praca plastyczno-techniczna
„Recyklingowy pająk’’
Do wykonania pracy potrzebne będą:
• plastikowe butelki po wodzie lub napojach,
• plastikowe, zginane słomki do napojów,
• guziki lub ruchome oczka,
• kolorowy papier zwykły bądź samoprzylepny,
• klej uniwersalny (typu "magic"),
• nożyczki.
Wykonanie:
1) Z pomocą rodzica odetnij denko z pustej, osuszonej butelki (na wysokości ok. 5-6 cm).
Odcięty spód stanie się korpusem, do którego będziemy przytwierdzać nogi i ozdoby.
2) Rodzicu, wykonaj kilka - dostosowanych do średnicy słomek - otworów wokół korpusu. 3-4
otwory po jednej i po drugiej stronie korpusu.
3) Przygotujcie nogi ze słomek, docinając je po dłuższej stronie słomki, ok. 2 cm za zgięciem.
4) Nanieście klej na otwory i wprowadźcie do nich odnóża. Wasz pająk może już stać na
nogach, teraz więc czas na ozdabianie.
5) Udekorujcie pająka według własnego pomysłu, korzystając z przygotowanych papierów
kolorowych, guzików lub ruchomych oczek.

3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY
Zabawa ruchowa
„Przejażdżka rowerowa’’
Dziecko leży na plecach i wykonuje ruchy nóg przypominające pedałowanie podczas jazdy na rowerze.
Rodzic mówi rymowankę:
Jedziemy rowerem przez łąkę i las,
bo nastał nareszcie wiosenny czas,
(dziecko pedałuje spokojnie)
lecz gdy pod górę nas droga prowadzi,
to ledwo możemy sobie poradzić.
(pedałuje z większą siłą - jakby chciało wjechać na górę)
A kiedy już na dół swobodnie gnamy jest wiatr we włosach i odpoczywamy.
(opuszcza nogi i odpoczywa)

