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Temat: Dbamy o naszą Planetę.

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

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

                       
                         

  1.Posłuchaj,czytanego przez rodzica wiersza, jak pięknie Pani Bożena Forma: wyraża się o naszej    

planecie Ziemi. Dbajmy o nią.

                  Ziemia - nasza planeta 

 

    

                                 
          



                                                                                                          

Nasza Ziemia to piękna kraina,                                            

na niej skały, lądy i morza.

Wiele różnych przedziwnych zjawisk

i tajemnic w sobie chowa.

Zatem dbajmy wszyscy o Ziemię,

niech oazą dla nas będzie.

Niech jej człowiek nie zaśmieca,

spokój niech panuje wszędzie.

                                  Bożena Forma

                                      

  Dbajmy o naszą Ziemię  :

- nie rzucajmy na ziemię papierków -wrzucaj je do kosza na śmieci,

- oszczędzaj wodę ,

- segreguj śmieci według koloru pojemników-jeśli masz trudności poproś o pomoc rodziców.



Posłuchaj piosenki:

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

              Wspólnie z rodzicami odgadnijcie , jakie   zwierzątka można spotkać w czystym lesie .

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




                                                                                                                                      Opracowała: Anna Ausztol

  W środę obchodziliśmy „Dzień Ziemi”, jest to bardzo ważne święto, gdyż przypomina nam, jak 

ważna jest dbałość o naszą Planetę i jak wspaniałe jest to, iż możemy oddychać świeżym powietrzem 

i spacerować wśród otaczającej nas niezwykłej przyrody. Jeśli każdy człowiek, choć trochę się postara,

będzie segregował odpady, oszczędzał wodę, przestanie śmiecić i zatruwać środowisko, Ziemia 

pozostanie  naszym domem, czystym , przyjaznym i niezwykle pięknym, na długie szczęśliwe lata.

Na dzisiejszych zajęciach podarujemy zwykłej, plastikowej butelce, drugie życie 😊



Do dzieła…

Potrzebne nam będą:

-plastikowa butelka (po wodzie lub innym napoju),

- sznurek (lub tasiemka, sznurowadło, wstążka),

- klej, nożyce, 

-kolorowy papier (lub kolorowe gazety),

- kamyk lub orzech, 

-foliowy woreczek

        

Gra zręcznościowa z plastikowej butelki

1.Przecinamy butelkę w miejscu gdzie zaczyna się zwężać (lub na wysokości ok 2/3 licząc od dołu)

2.Wycinamy z foliowego woreczka kwadracik, zawijamy w niego orzech (lub kamyk ) i mocno 

związujemy nitką, (nadmiar folii obcinamy), następnie odcinamy kawałek sznurka- ok 50 cm i 

przywiązujemy jeden jego koniec do orzecha (jeśli sznurek jest zbyt długi możemy go przyciąć).



        

3.Drugi koniec sznurka z zawiązanym grubym supełkiem na końcu, wkładamy do środka butelki od 

węższej strony, po czym zakręcamy butelkę.

    

4.Ozdabiamy naszą grę według własnego pomysłu ( możemy naklejać wycięte elementy nie tylko z 

wycinanek ale także z kolorowych gazet !...powodzenia 😊

    

Pora na ćwiczenia:

Spróbujcie złapać orzeszek do lejka z butelki: trzymamy naszą zabawkę za szyjkę, orzeszek wisi na 

sznurku, musimy rozbujać orzech tak żeby poszybował w górę a następnie łapiemy go do lejka.



    

Ćwiczenie powtarzamy do momentu aż uda nam się złapać orzech. Zaproście do zabawy rodzeństwo 

lub rodziców. Powodzenia😊

                                                                                                                                Opracowała: Barbara Widera

       

 

    Przygotuj:

 -ugotowany budyń lub bitą śmietanę,

  -cerata na stół

 1.Kupkę budyniu proszę połóż na stół przed dzieckiem, a drugą kupkę przed sobą. Rodzicu, pokaż 

dziecku, jak rozsmarować palcami budyń niczym farbę – możesz malować niekończące się wzory i 

bazgroły oraz zostawiać odciski palców, a potem zgarniać wszystko ręką i zaczynać malować od nowa.

2.Jeżeli nie macie Państwo budyniu, proszę użyć bitej śmietany. Można też użyć innych, kolorowych 

substancji, takich jak musztarda, keczup, mus jabłkowy. 

3.Aby doświadczenie dotykowe było bardziej intensywne, można do używanej substancji dodać     

piasek.

źródło: B. Sher: „Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami…”, HARMONIA UNIVERSALIS, 

Gdańsk 2018

                                                                                                                   Opracowała: Marzena Marcjasz



1. Nazwij kolory Ziemi.

          



2.Kolorowe pajączki

Wytnij (z pomocą rodzica) kolorowe kwadraciki i ułóż je pod pajączkami- zgodnie z kolorem.

                                                                                                                                     Opracowała H. Węgrowska




