Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
Temat dnia: Segregujemy śmieci - zajęcia plastyczne. Cele: rozwijanie sprawności manualnej;
zachęcanie do segregowania śmieci. Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie
świadomości i ekspresji kulturalnej.
Segregujemy śmieci – wykonanie pracy plastycznej.
• Segregowanie opakowań. /Opakowania po różnych materiałach, pudełko./ Rodzic stawia przed
dzieckiem pudełko wypełnione różnymi opakowaniami: papierowymi, szklanymi, aluminiowymi i
plastikowymi. Dziecko zastanawiają się, po czym są poszczególne opakowania, segreguje je
według materiału, z jakiego zostały wykonane.
• Zabawa Do jakiego pojemnika? /Obrazki pojemników do segregowania odpadów./ Rodzic
pokazuje dziecku obrazki specjalnych pojemników, których używa się do segregowania odpadów, i
wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla znaczenie segregowania odpadów i ich
ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który może zostać ponownie
wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają wtedy środowiska, tylko ponownie mogą zostać użyte.
Wyjaśnia pojęcie recyklingu. Pojemnik (lub worek) niebieski – papier, pojemnik (lub worek)
zielony – szkło, pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne.
• Praca plastyczna Segregujemy śmieci. Potrzebne będą: karta 21, klej, nożyczki, kredki.
• Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.
• Wycinanie z karty elementów pojemników.
• Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, jakie należy do
nich wrzucać (przedstawione na rysunkach).
• Składanie i sklejanie pojemników zgodnie z instrukcją.
• Porządkowanie miejsc pracy.
Zabawy z wykorzystaniem kart pracy – dla dzieci chętnych.
•

Karta pracy, cz. 4, s. 18. Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek
i słoików po śladach. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling.

•

Karta pracy, cz. 4, s. 19. Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady
i ich rozszyfrowywanie. Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać: − przygotować
doniczkę z ziemią, − włożyć do doniczki cebulkę hiacynta, − podlać roślinę i umieścić w
słonecznym miejscu, − podlewać hiacynta co kilka dni. Uzupełnianie rysunków tulipana
według wzoru.

•

Założenie dowolnej hodowli kwiatów przez dzieci.

