Dzień
Ziemi

W naszym Żłobeczku zawsze świętowaliśmy Dzień Ziemi (22 kwietnia).
Właśnie w tym dniu zastanawialiśmy się, skąd się biorą biedroneczki, motylki jak
sadzić drzewa, czemu śpiewają ptaki i jak segregować śmieci.
Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym
obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz
kształtujemy w nich postawę ekologiczną.

Z tej okazji zapraszamy Tygryski do zapoznania się z materiałami i pomysłami na
ten szczególny dzień :)

Zapraszamy do zapoznania się z piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Czas na zabawę
Sprzątamy zabawki – zabawa dydaktyczna
Przygotowujemy zabawki dziecka: samochody, lalki, klocki, misie itp. – mieszamy je.
Prosimy dziecko, aby spośród zabawek wybrało i położyło na półkę lub włożyło do pudełka
zabawkę o którą prosimy. Dziecko uczy się w tym czasie segregacji zabawek, kolorów oraz
dbania o porządek w swoich skarbach.
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Rób to co ja – zabawa naśladowcza
Dorosły naśladuje: zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, mycie okien, pranie
ręczne, trzepanie dywanów itp. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za
czynność i pokazać ją. Następnie zamieniamy się rolami.
Którą Ziemię wybierasz?
W tym zadaniu potrzebne nam będą kredki, farby, kartony, chusteczki, plastikowe
kubeczki, butelka plastikowa , torebka foliowa, wycięte z papieru, gazety motylki,

biedronki, kwiatki, słoneczko, zwierzątka stwórzmy swój własny plakat, Ziemi
która jest smutna przez zaśmiecanie i niesegregowanie odpadów i Ziemi która jest
wesoła i czysta na której rosną kwiaty i żyją zwierzątka. Następnie wybierz która
Ziemia podoba Ci się najbardziej ;)

Mój zielony kwiat
Czy wiecie, że w Dzień Ziemi na całym świecie sadzi się drzewa? My niestety
nie możemy tego zrobić, ale możecie zasadzić w swoich domach kwiatek w
doniczce lub ogródku. Byłby to wspaniały prezent dla naszej Ziemi.

Uwaga zadanie specjalne!
Spróbujcie coś stworzyć ze… śmieci! Wykorzystajcie to, co macie w domu, żeby
zrobić coś z niczego
Oto kilka inspiracji:
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/384-delfin-z-butelki
http://crayonka.blogspot.com/2012/04/tulipany-z-rolek-po-papierze.html
https://ekodziecko.com/category/instrumenty
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