Dziś od rana zachęcamy WAS do:
☼ przeczytania wierszyka D. Klimkiewicz i W. Drabik
„Ekologia”,
☼ zaśpiewania piosenki z repertuaru Małej Orkiestry
Dni Naszych „Ekodzieci”,
☼ obejrzenia filmiku Drużyna Wróżki Odpadusi „Akcja
segregacja”,
☼ rozpoczęcia własnej hodowli roślinek,
☼ Zabawy eko – gry z zakrętkami,
☼ wykonania pracy plastycznej z rosnącymi farbami,
☼ zagrania w ekologicze gry on-line,
☼ Na zakończenie proponujemy zabawy ruchowe ☺
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PRACY I ZABAWY!

☼ Na początek przeczytajcie wierszyk napisany przez
panie: D. Klimkiewicz i W. Drabik „Ekologia”
A co to takiego EKOLOGIA?
„ EKOLOGIA”
Ekologia - mądre słowo,
a co znaczy - powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką
dała:
„ To nauka o zwierzakach, lasach,
rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa
Chcecie zostać „ Super Ekobohaterem”?

☼ Kolejną naszą propozycją jest radosna piosenka –
„Ekodzieci” z repertuaru Małej Orkiestry Dni Naszych:
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4&featur
e=youtu.be
EKODZIECI – słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Cóż to znaczy – zapytacie,
Ze zdziwieniem kręcąc głową,
Kiedy padnie w telewizji
„Ekologia” – mądre słowo.
Ekologia to nauka, mówi jak żyjemy
O wzajemnych powiązaniach wszystkiego
na Ziemi.
Eko, Eko, Eko !
To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.
Eko, Eko, Eko!
Zdrowe myśli w głowie, zdrowego
człowieka.
Kwiaty, rzeki, góry, ptaki
Oto nasze środowisko.
Każdy musi je szanować,
Żeby mieć przyrodę czystą.
Wiedzą dzieci i dorośli trzeba to pamiętać:
Także nas nie będzie, kiedy zginą lasy i zwierzęta.
Eko, Eko, Eko….
Utwór pochodzi z płyty „Piosenki Ekodzieci”
☼ Kochani poznajcie Drużynę Wróżki Odpadusi. To oni
nauczą WAS jak segregować odpady, by zostały
one przetworzone na nowe, wartościowe produkty ☺
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0&featur
e=youtu.be
☼ Wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do kupowania
nowych roślin, ale czy wiecie, że możecie
wyhodować je sobie samodzielnie?
https://www.youtube.com/watch?v=zMfTT9qLehc&fbclid
=IwAR2___ZoG1QXbnOtnI_fFKL3kzSEnXdiOEuFDwemexmN
VpNtVHO2Niz5rwM

EKO-GRA

Czas na zabawę z zakrętkami!
Wiemy, że wśród Was nie brakuje osób, które systematycznie przynoszą do
szkoły zebrane plastikowe zakrętki. Dzisiaj dziękujemy Wam za to,
bo WARTO POMAGAĆ!
W związku z tym, że nie możecie ich w obecnym czasie przynieść do szkoły,
chcemy Wam zaproponować zabawę, w której…

… możecie być Eko,
czyli nadać drugie życie Waszym zakrętkom
i świetnie się przy tym bawić ;)!
Zobaczcie!
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=W-KwGlbtrqE

Kiedyś, żeby obciążyć kapsle, zalewano je woskiem
razem z samodzielnie wykonanymi flagami różnych
państw (to pomagało w tym, żeby łatwiej było pokonać
nierówności terenu i sprawiało też,
że były mniej wywrotne).
Kapsle udawały kolarzy, biorących udział
w międzynarodowym, kolarskim „Wyścigu Pokoju”.
Wy możecie Z POMOCĄ RODZICÓW zrobić tak samo, lub
SAMODZIELNIE obciążyć zakrętkę plasteliną
i ozdobić ją według własnego pomysłu.
Potem pozostaje przygotować trasę z przeszkodami.
Możecie grać w mieszkaniu, lub jeśli ktoś mieszka w domu
– przygotować tor na podjeździe.
Zobaczcie!
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=k0op8s6kofs

POWODZENIA ☺ !
☼ Mamy dla Was super pracę plastyczną, taką której
nie dalibyśmy rady zrobić w szkolnej świetlicy!

Stworzymy planetę Ziemię przy pomocy rosnących
farb☺
Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziecie
potrzebować: szablon ziemi, dwie kartki techniczne A4, rosnące
farby w kolorze zielonym i niebieskim, patyczki do mieszania lub
pędzelki, mikrofala. Na wykończenie pracy biała i czarna farba.
Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to
zaledwie kilka minut. Składniki na rosnące farby są dostępne
w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji soli,
mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam
bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową możemy
zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami.
Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30
sek. na mocy 800W wysychają, twardnieją i unoszą się i tworząc
piękny wielobarwny efekt spieczenia.
Etapy wykonanie pracy:
1.

Drukujemy szablon Ziemi.
2.

Przygotowujemy w

pojemniczkach rosnące farby w kolorze

niebieskim i zielonym.
3.

Nakładamy farby na szablon Ziemi –
patyczkiem lub
pędzelkiem.
4.

Wkładamy pracę na 30

sekund do mikrofalówki
ustawionej na 800W.
5.

Wyciągamy już wyschniętą
pracę i domalowujemy białe
chmury.
6.

Na koniec dodajemy czarne tło.

Jeśli lubicie różne gry i zagadki, które można
rozwiązywać online mamy dla
Was link do strony, gdzie jest masa
ciekawych kolorowanek, puzzli
i rebusów. Wejdźcie tam
i przenieście się w do wirtualnego
lasu.

LINK: http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=10
☼ Kochani macie dość siedzenia przed komputerem lub
biurkiem? Przydałaby się WAM przerwa? Mamy dla WAS
kilka propozycji zabaw ruchowych bez wychodzenia
z domu.
Pamiętajcie ruch to zdrowie!!
Super pająk
Kto z Was nie chciałby być zwinny jak super-pająk?
Wystarczy, że zaplątacie sznurek czy włóczkę o stół
i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor.
Ćwiczenie to wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. Po
udanym przejściu jednego układu, możecie go zmieniać
zaczepiając w inny sposób włóczkę.
Rzuty do celu
To bardzo prosta zabawa, ale ile przy tym radości! Na
podłodze postawcie miskę lub wiaderko i wrzucacie
do niego piłki, lub zmięte w kulki gazety. Możecie
liczyć sobie sami celne rzuty lub zaprosić do zabawy innych.
Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych
rzutów z linii mety.
Gra w kolory
Czy pamiętacie jak w świetlicy graliśmy w kolory? Myślę, że
bezpiecznie, kiedy w domu zamiast piłki użyjecie balonu lub
papierowej kulki. Zaproście do zabawy innych – rodzeństwo,
rodziców. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie można
złapać rzucanego przedmiotu na słowo „czarny!”.
Pamiętajcie, WASZE bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Życzymy udanej zabawy!

