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Zajęcia dla zerówki                                                                      24.04.2020 r. 

  Temat: Dzień drzewa 

 
1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455 

2)   Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

 

3)   Najpierw przypomnimy sobie o konieczności  mycia rąk 

https://youtu.be/NSzwTFmnUb4 

 

 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/NSzwTFmnUb4
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4)  

Obchodzimy dziś tj. 24 kwietnia Światowy Dzień Drzewa  

 Mamusia/tatuś przeczyta Ci  wiersz  

„Las” – D. Gellner  

Jeśli lubisz stary las, to nie żałuj czasu,  

las nam się ukłonił w pas, chodź ze mną do lasu!  

Patrz, brązową furtę ma, furta się otwiera.  

Wiatr za furtą szumi, gra, gości sprasza teraz.  

Lecz cichutko bądźmy tu, w tym zielonym domu,  

na srebrzystym siądźmy mchu, nie psoćmy nikomu.  

Gdy przeleci szary ptak,  

gwizdnie nutką miłą - my cichutko siedźmy tak,  

jakby nas nie było.  

Niech nie słyszy nawet nas szpak,  

co gniazdo mości, by nie musiał stary las skarżyć się na gości. 

 

5)  

Obejrzycie film edukacyjny Drzewa Polskie 

https://youtu.be/kb4G-Cj9vqE 

 

6)   

Do czego służą drzewa?  

Drzewo to dom dla zwierząt i ptaków. 

 

https://youtu.be/kb4G-Cj9vqE
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Drewno to materiał do produkcji papieru. 
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 Drewno to materiał do produkcji mebli i zabawek. 

 
 

 
 

Drzewo jest producentem tlenu. 
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6)    

Zabawa rytmiczno –naśladowcza „Drzewo”: 

Dzieci unoszą dłonie z zaciśniętymi pięściami, 

podnoszą ręce do góry, opuszczają łokcie, wysuwają rozłożone palce,  

naśladują przechylanie się drzewa w prawo i lewo:  

„Palce małe, ręce duże  

łokcie w dole, dłonie w górze, 

ramię w prawo, ramię w lewo,  

tak się w lesie chwieje drzewo”. 

Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym razem recytując wierszyk i wykonując 

poszczególne ruchy coraz szybciej . 

 

7) Zadania na podwórku.  

– Podejdź do drzewa, dotknij je ręką – czy jest twarde, czy miękkie? 

– Popatrz czy drzewo jest wysokie, czy niskie? 

– Przytul się do drzewa, dotknij drzewa plecami, brzuszkiem, przyłóż ucho i posłuchaj. 

 

8) Czas na piosenkę. Posłuchajcie piosenki    

Zozi: "Świat w naszych rękach" 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE 

 

 

 9) Czas na odpoczynek   

Posłuchajcie relaksacyjną muzykę Odgłosy natury 

https://youtu.be/BzpheDcdgzg 

 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE
https://youtu.be/BzpheDcdgzg
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10) Praca plastyczna   

 Wiosenne drzewko z bibuły 

Do dzisiejszej pracy potrzebujemy 

- Kartką niebieskiego koloru; 

- Bibułę brązową dla drzewa; 

- Bibułę kolorową dla kwiatów i liści; 

- Klej  

- Nożyczki 

 

                   
Jak to zrobić: 

1) Bibułę brązowego kolory pociąć na szerokie  paski. 

2) Skręcić wycięte paski, tak aby powstała gałąź. 

3) Wykleić to na szablon drzewa, który prześlę drogą mailową 

4) Kwiatuszki można wyciąć  z bibuły, a można tylko zrobić kulki z bibuły. 

5) Trawę też zrobimy z bibuły, potniemy kawałek zielonego kolory, tak jak widać na 

obrazku. 

 

 

 

Życzę udanej zabawy!!! Powodzenia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 

 

 

 

 


