Tydzień ekologiczny w świetlicy
W tym tygodniu obchodzimy Dzień Ziemi. W związku z tym cały tydzień będziemy
proponować Wam działania ekologiczne, które dbają o naszą planetę. Przygotowałyśmy dla
Was prezentację , zagadki, quizy, prace plastyczne, piosenki i konkurs ekologiczny.
Jak sami wiecie, planeta jest naszym domem, musimy zatem o nią dbać!

Zaczynamy od piosenki ,, Ziemia Wyspa Zielona”
,, ... Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany.
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs
Czy wiesz co to jest ekologia ? zapraszamy do obejrzenia prezentacji i
rozwiązania quizu z Krzysiem . Powodzenia
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

Mały artysta –zrób coś z niczego
Co można zrobić z rolki po papierze toaletowym?:)
Polecamy strony : 20 pomysłów na zabawę z rolki papieruhttps://miastodzieci.pl/czytelnia/co-mozna-zrobic-z-rolki-po-papierze-toaletowym-20pomyslow-na-zabawe-z-rolkami/
https://www.youtube.com/watch?v=s2ncl7mfZRA
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I

zwierzęta z rolki po papierze
zabawka ekologiczna

My proponujemy -Wiosenne drzewo z rolki od papieru toaletowego
Wykonanie :






Rolkę po papierze toaletowym pomaluj na brązowo.
Na zielonym lub białym papierze narysuj koronę drzewa.
Zrób kulki z różowej bibuły.
Ponaklejaj kulki na wyciętą koronę drzewa.
Natnij pomalowaną rolkę w dwóch miejscach, wsuń w nacięcia przygotowaną koronę
drzewa.

Zagadki , krzyżówki, quizy ekologiczny
Odpowiedz na pytania.
-

Znajdziesz je w zabawkach wielu małych dzieci, zużyte wyrzucasz do elektrośmieci.
Gdy plastikowa jest, a nie szklana, przed wyrzuceniem chce być zgniatana.
Przez dorosłych i przez dzieci wyrzucane – to są …………..
Miejsce wywozu odpadów komunalnych.
Prosi wszystkie grzeczne dzieci, wyrzucajcie do mnie śmieci.
Stare gazety, papier, tektura, to oczywiście jest ……………
Lekki materiał do wyrobu np.: zabawek, jednorazowych naczyń
ZAGADKI
"Służy do picia,
służy do mycia,
bez niej na ziemi
nie byłoby życia"
"Bywa czarny , siwy, bury.
Płynie z kominów pod chmury"
"Pełno go wszędzie ,
choć go nie widać.
Czyste chcemy wdychać.
ZAGADKI ,, TAK czy NIE"
1.

4.

W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy gniazda ptaków.
2. Wodę należy oszczędzać.
3. W parku można śmiecić.
Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków.
5. Śmieci wrzucamy do kosza.
6. W lesie krzyczymy.
7. Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze.
8. Hałas szkodzi zdrowiu.

Rozwiąż ekologiczną krzyżówkę!

Ruch to zdrowie - skaczcie i bawcie się dobrze w domku
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Uwaga ! Konkurs plastyczno-techniczny

Zapraszamy do udziału w rodzinnym w konkurs
plastyczno-technicznym ,,Coś z niczego”.
Wykorzystajcie materiały, które macie w domku : rolki od papieru toaletowego kubeczki ,
gazety, sznurki, papierowe talerzyki, wełnę , guziki, nakrętki . Liczymy na Waszą wyobraźnię
i kreatywność. W wolnym czasie super zabawa dla całej rodziny.
Regulamin konkursu znajdziecie na stronie szkoły i na Facebooku.
Zdjęcia prac przesyłajcie na emaile: ania.borkowaska90@wp.pl, edykub@interia.pl,
elazazirska@gmail.com, wywialalicja@gmail.com, michalska_teresa@wp.pl.
Tęsknimy za Wami

Pozdrawiamy Was i Rodziców

Trzymajcie się zdrowo i bądźcie małymi i dużymi ekologami

