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Temat: Jak długo będzie bić zielone serce?

Przebieg dnia

1.Zielone serce – wysłuchanie wiersza R. Pisarskiego.
Zielone serce
Roman Pisarski
Na skwerku rosło drzewo
szeroko, rozłożyście,
srebrzystą miało korę,
zielonosrebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie,
przechodząc koło drzewa,
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
ukradkiem wyjął nożyk,
bo napis chciał wyskrobać
w srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
literkę po literce,
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce.

2.Rozmowa dotycząca treści wiersza: O kim lub o czym był wiersz?; Jak wyglądało drzewo?; 
Dlaczego ludzie, przechodząc obok drzewa, byli radośni?; Co takiego zrobił urwis?; 
Dlaczego on to zrobił?; Jak myślicie, co stało się później z drzewem?.

3.„Kwiaty rosną – kwiaty więdną” – zabawa ruchowa. Dzieci reagują na polecenia
.: Kwiaty rosną! – dzieci stają na palcach, jak najwyżej, ręce wyciągają do słońca;
Kwiaty więdną! – dzieci kulą się i przykucają.

4. „Przyroda wokół nas” – zabawa dydaktyczna. Zadajemy pytania: Co to jest przyroda?;
Czy jest ona potrzebna człowiekowi?. Następnie wprowadzamy dwa pojęcia: flora – rośliny; 
fauna – zwierzęta.

5.„Świat przyrody” – zabawa dydaktyczna. Gromadzimy różne obrazki przedstawiające 
zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Tablicę dzieli na dwie części. Na jednej przyczepia napis 
flora, a na drugiej fauna. Zadaniem dzieci jest sklasyfikować obrazki i przyczepić je na 
właściwej części tablicy. Dzieci mogą podawać nazwy obrazków.







6.„Mandala ekologiczna” – karta pracy- 45. Kolorowanie rysunku według własnych 
pomysłów dzieci, rysowanie szlaczka po śladzie bez odrywania ręki.

7. ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA – osłuchanie z piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

8.„Zwierzęta dookoła” – zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy sylwety potrzebne 
do zabawy. Dzieci manipulują nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują zadania.
1. Na okładce „Atlasu zwierząt” są 2 lwy, 2 hipopotamy i 3 krokodyle. Ile zwierząt jest na 
okładce?
2. W parku mieszkają 3 wiewiórki, 2 jeże i 4 myszy polne. Ile zwierząt mieszka w parku?
3. Na łące obok przedszkola mieszkają 2 biedronki, 4 motyle i 2 chrząszcze. Ile owadów 
mieszka na łące?

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA






9. Dla dzieci chętnych- karta pracy- 2. Rozwój grafomotoryki.
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