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Temat:Oddech dla Ziemi- dobre rady na ochronę przyrody.

1.Proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody w dniu dzisiejszym

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

         

Ekologiczny dom- bajka ekologiczna

https://pl.pinterest.com/pin/577305245972632552/

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


Przyjaźń ze światem

 Wietrzyk się przyjaźni z obłokami.

Deszcz rzęsisty z łąką i  polami.                                   

Ryby się przyjaźnią z czystą wodą.

Słońce zawarło przyjaźń z pogodą.                       

Ptak przyjaźni się z ptasią piosenką.

Las przyjaźni się z wiewiórką i sarenką.

Z dobrą pracą przyjaźni się czas…

I kolega z kolegą, brat z bratem.

A ja?

Ja przyjaźnię się ze światem.

Całym światem.

Moim bliskim, moim dobrym,

moim pięknym światem.

Dbałość o przyrodę to też wykorzystywanie zużytych przedmiotów.Dlatego też, proponuję abyście 

zrobili skarbonkę.Potrzebne będą :

- butelka po mleku,



-kolorowa bibuła lub gazety,

- klej,

- mazak lub czarna kredka.

 Butelkę dokładnie umyj, posmaruj klejem, obklej bibułą lub kolorowymi gazetami. Na środku zrób, z 

pomocą osoby dorosłej 1 lub 2 centymetrową dziurkę i gotowe. Teraz możesz oszczędzać. Wrzucajcie

pieniążki. Od czasu do czasu możecie potrząsnąć butelką i sprawdzić jak brzęczą. 

 Takie pieniądze możesz wrzucać do swojej skarbonki.



        

Posłuchaj piosenki, która jest wskazówką w jakim sposób możemy dbać o przyrodę.

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

                                                                                                                            Opracowała: Marzena Marcjasz



1.Połącz linią  takie same przedmioty.



2.Połącz w pary takie same owoce.



3.Połącz linią takie same zwierzęta.

                                                                                                      Opracowała: Halina Węgrowska



1.Spróbujcie z rodzicami zrobić wesołe ludziki z plastikowych  butelek , a do oczek możecie użyć 

zakrętek.

Posłuchajcie wraz z rodzicami piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs

                                                                                                                                 Opracowała: Anna Ausztol



                                                               

Nasza domowa kolekcja instrumentów muzycznych znowu się wzbogaci. Tym razem proponuje mini 

grzechotki muzyczne przygotowane z nakrętek po mleku! Są malutkie, urocze i wydają przyjemne dla 

ucha brzmienie: nie za głośne, nie za ciche w sam raz do zabaw z rytmem.   Na samym końcu 
umieszczam dla was link z muzyką, który wzbogaci waszą rytmiczną zabawę. Utwór ten zawiera 

również rozgrzewkę, proponuje także wykonywać dane ćwiczenia, które są tam umieszczone.

Materiały i przybory:

• plastikowe nakrętki po mleku lub inne,

• koraliki dowolny kolor, ryż, kasza, itp.

• taśma(najlepiej szeroka)

• nożyczki

• ozdoby do naklejenia na nasz instrument

1.Do nakrętki wsypujemy kilkanaście koralików, ryżu, kaszy. Aby uzyskać różne tony brzmienia 

możemy wsypywać mniejszą lub większą ilość koralików lub wypełnić nakrętki kaszą, ryżem czy 

innymi drobnymi rzeczami.



2.Nakrętkę wypełnioną koralikami przykrywamy drugą, taką samą. Bierzemy obie nakrętki 

w palce a następnie oklejamy miejsce łączenia taśmą izolacyjną. Najlepiej jeśli jedna osoba 

trzyma nakrętki a druga skleja je, w tym miejscu rodzice są proszenie o współprace z 

dzieckiem.

3.Gotowe mini-grzechotki zdobimy naklejając różnego rodzaju ozdoby. Możemy je też    

pokolorować  markerami.

                    

                    https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

                                                                                                                                 Opracowała: Ewelina Lewko


