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Jak powstaje książka?


28 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

1.Posłuchajcie opowiadania Agnieszki  Filipkowskiej pt,, Mała książka o książce”

 Julka już od kilku dni nie chodziła do przedszkola. Miała anginę i musiała zostać w domu. Mama nie
zawsze miała czas, żeby się z nią pobawić, czy poczytać jej jakąś książkę, bo była zajęta nadrabianiem
zaległości w pracy. Żeby się nie nudzić, dziewczynka wymyślała sobie przeróżne zajęcia.Najbardziej
spodobało jej się tworzenie własnych, barwnie ilustrowanych książeczek. Kilka kartek papieru
składała na pół, wkładała jedną w drugą i po zrobieniu na grzbiecie dwóch otworów
dziurkaczem,związywała wszystko razem ozdobną wstążeczką. Potem zabierała się do zapełniania
stron obrazkową opowieścią, gdzieniegdzie opatrzoną prostym słowem, które już potrafiła
samodzielnie napisać. 
–– Mamo, jak będę duża, to zostanę księgarnią – oznajmiła pewnego dnia Julka pochłonięta
ozdabianiem swoich małych arcydzieł. 
–– Doprawdy? – rzuciła mama, zerkając na córkę znad laptopa, po czym zanurzyła usta w zimnej już
kawie, tylko po to, by nie wybuchnąć śmiechem. – To znaczy, czym dokładnie będziesz się zajmować? 
–– No jak to czym? Robieniem książek, tak jak teraz – odpowiedziała dziewczynka. 
–– Wiesz, córciu, księgarnia to właściwie nie jest osoba, tylko miejsce, taki sklep, w którym można
kupić książki. I tam pracują księgarze albo księgarki, czyli osoby, które powinny znać się na literaturze,
umieć coś doradzić, polecić – wyjaśniła mama. 
– Ale zanim książka trafi do księgarni, nad jej powstaniem pracuje wiele osób. 
–– No popatrz, a ja robię wszystko sama i to jeszcze z anginą – rzekła z dumą Julka. 
–– Tak, jesteś bardzo dzielna – przyznała ze śmiechem mama. – I wiesz co? Mam dla ciebie ciekawe
zadanie. Co powiesz na stworzenie książki o tym, jak powstaje książka? 
–– Super pomysł! – ucieszyła się mała artystka. – To od czego powinnam zacząć? 
–– Hmmm… Najpierw powinnaś narysować las. 
–– Jak to? To książki powstają w lesie? 
–– Nie w lesie, tylko z lasu, a dokładnie z rosnących w nim drzew, które są ścinane, potem
odpowiednio mielone i w specjalnej fabryce przetwarzane na papier – sprostowała mama. 
Julka zostawiła na razie stronę okładki pustą. Na kolejnej zaś naszkicowała stojące w szeregu drzewa
o rozłożystych koronach. Od nich skierowała strzałkę w stronę złożonej z prostokątów i trójkątów
fabryki z dymiącymi kominami. 
A dalej narysowała pokaźną stertę papierów. I czekała na dalsze wskazówki. 
–– Teraz potrzebujemy autora, czyli osoby, która wymyśli opowieść. Od niego wszystko zależy. To on
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tworzy świat, jaki będziesz sobie później wyobrażać jako czytelnik. Zapełnia ten świat bohaterami,
którym pozwala przeżywać różne przygody – kontynuowała mama. – To on w magiczny sposób
przemienia pustą kartkę papieru w barwną, tętniącą życiem historię. 
W Julkowej książeczce wnet pojawił się pochylony nad dużym zeszytem mężczyzna w okularach,
trzymający w ręce coś, co chyba miało być długopisem. Z głowy pisarza „wypączkowała” chmurka
pełna pomysłów autora. Była tam królewna w krzywej koronie, ziejący pomarańczowym ogniem smok
i rycerz z mieczem w dłoni. 
–– Piękne te twoje rysunki – skomentowała mama z uznaniem. – Może zamiast księgarnią, zostaniesz
ilustratorką. To kolejna ważna osoba tworząca książkę. 
–– Czasami ważniejsza od pisarza, prawda? Bo w niektórych książkach są tylko obrazki, tak jak w
mojej! – ożywiła się Julka. – Wiem! Na następnej stronie narysuję siebie, jak tworzę ilustracje do mojej
książki! – I tak też zrobiła. 
–– Dobrze, to teraz czas na współpracę z wydawnictwem – podsumowała mama. – Pracują tam
redaktorzy, którzy podpowiadają autorowi, jak ulepszyć napisany tekst, dokonują korekty, czyli
poprawiają znalezione błędy, i przygotowują książkę do druku. 
–– A na czym polega to przygotowanie? – zainteresowała się mała ilustratorka. 
–– Na wybraniu odpowiedniego koloru, kształtu czy wielkości liter, rozmieszczeniu tekstu oraz
ilustracji na stronie, na zaprojektowaniu okładki i stron tytułowych – wyliczała mama. – O, widzę, że
już naszkicowałaś małe  wydawnictwo. 
–– Tak, tu jest redaktor, który czyta książkę i poprawia błędy – objaśniała Julka, wskazując postać
siedzącą przy nieforemnym biurku. – A ten wybiera najładniejsze literki z tych powieszonych na
maleńkich wieszaczkach. 
–– Pięknie! – zachwyciła się mama. – Choć wiesz, dziś pisarze 
i redaktorzy zwykle pracują na komputerach, tak jest szybciej 
i wygodniej – dodała rozbawiona. – Ciekawa jestem, jak narysujesz drukarnię, do której właśnie
zmierzamy. Są tam specjalne maszyny, które na ogromnych arkuszach papieru drukują wiele stron
książki jednocześnie. Potem te arkusze trzeba odpowiednio pociąć, złożyć w całość i skleić albo zszyć.
A na koniec oprawić w piękną okładkę. 
I tak powstał szkic drukarni, w której drukarze, niczym dzielne krawcowe, próbowali okiełznać
pokrytą mrówczym pismem płachtę papieru za pomocą nożyczek oraz igły z nitką. 
– Brawo, Julciu! – Mama pogładziła córkę po głowie. – Tak właśnie powstaje książka, która zostanie
teraz wysłana do księgarni, gdzie stanie na półce, a potem trafi do rąk czytelników. 
–– A moja, jak już wyzdrowieję, trafi do Julka, którego narysuję na okładce z otwartą książką na
kolanach! – oznajmiła radośnie dziewczynka, dumna ze swojego dzieła.

Kochane dzieci !

Jak powstaje każda książka? Kto słuchał, odpowie. 
Najpierw rodzi się w pisarza pomysłowej głowie. 
Gdy redaktor w wydawnictwie tekst dobrze ogarnie, 
O druk, cięcie i oprawę poprosi drukarnie..

2.Na podstawie opowiadania ułóżcie obrazki w odpowiedniej kolejności.
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3. „Części książki” – wprowadzenie słownictwa do czytania globalnego dotyczącego budowy
książek.

Dzieci odczytują pierwszą literę, następnie rodzic czyta cały wyraz, a dzieci go powtarzają, jeśli
dziecko potrafi czytać to samo odczytuje wyrazy.

autor,

okładka,

grzbiet,

ilustracja,

tytuł,

numer strony,

spis treści
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4„Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych, doskonalenie logicznego myślenia.
Rodzic czyta wyrazy a dzieci określają czy jest to zdanie prawdziwe czy fałszywe.

Przykładowe zdania: 
–– Okładka to zewnętrzna część książki. 
–– Autor to osoba, która napisała książkę. 
–– Każda książka ma 5 stron. 
–– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora. 
–– Ilustracja to rysunek w książce. 
–– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe. 
–– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony. 
–– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach. 
–– Okładka jest w środku książki.

5.„Ilustracja” – praca plastyczna w dowolnej technice. Dzieci tworzą ilustrację do swojej książki z
wykorzystaniem dowolnej techniki, np. farb, pasteli, kredek, mazaków, wyklejanek, papieru
kolorowego i kleju. Podpisują się na kartce.

Kochane dzieci, jeśli wykonacie swoją książeczkę, możecie przesłać jej zdjęcie na naszą
stronę internetową na adres muminkip.31@gmail.com

Nasze Muminki.


27 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

 

Witamy pierwszego Muminka na naszej stronie Marzenkę.

 

„Witamy Panią Wioletę i Panią Zosię! Wysyłamy pierwsze
zdjęcia, tak na początek 

Pozdrawiamy ”
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Tajemnice książek.


27 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

Książka  przyjacielem dzieci.

1.,,Książka” – przeczytajcie wiersz Anny Kamieńskiej.

Czemu książka stoi niema? 
Może o czym mówić nie ma? 
Jej literek czarne rządki 
smutne jak jesienne grządki.

Czemu taka nudna, pusta, 
jakby jej zamknięto usta? 
Aż tu nagle, moja miła, 
niema książka przemówiła.

I gadała i śpiewała, 
czego nie opowiadała! 
O przygodach, awanturach, 
ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało? 
Jak to wszystko w niej drzemało? 
Chyba nie ma o co pytać: 
nauczyliśmy się czytać.

Czemu początkowo książka była smutna? 
Czy miała kolorowe obrazki?  
Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? 
Co się zmieniło?

2.Rodzaje książek – czy wszystkie książki są takie same:
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Oprócz tego, że książki różnią się okładką , grubością i ilustracjami wyróżniamy jeszcze inne rodzaje.
 Przyjrzyjcie się okładkom książek, może niektóre poznacie.

 

  

 

Baśnie – są pisane prozą a więc zdania nie rymują się. Występują w nich elementy fantastyczne,
najczęściej mają nieokreślony czas ani miejsce.
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Opowiadania – są o wiele krótsze niż baśnie, najczęściej mają jednowątkową fabułę.

Bajki  pisane są wierszem, posiadają morał, najczęściej występują w nich zwierzęta.

Legendy – to taki utwór, który zawiera część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) i część
wydarzeń  fantastycznych.
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Wiersze –to takie utwory,  gdzie ostatni wyraz w zdaniu, rymuje się z innym ostatnim wyrazem w
innym zdaniu.

Lektura – to takie książki, które trzeba przeczytać przeważnie w domu, aby móc o nich rozmawiać w
szkole.
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Encyklopedie – to zbiór pojęć i obrazków i tekstów je wyjaśniających

Atlas – to zbiór map na różne tematy, obejmujący określony obszar Ziemi.
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Słowniki – zawierają zbiór pojęć, wyrażeń ułożonych przeważnie w porządku alfabetycznym

3.Przeczytajcie teraz co książka chciałaby Wam powiedzieć.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasady-ksi%C4%85%C5%BCeczki.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasada1.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasada2.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasada3.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasada4.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zasada5.png


 

 

Kochane dzieci jeśli macie swoje ulubione książeczki,  bajki, baśnie a może legendy albo
atlasy i macie ochotę się z nami nimi podzielić, to zróbcie zdjęcie swojej książki i wyślijcie
ją na nasz adres  muminkip.31@gmail.com .
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Czekamy na wasze zdjęcia. Pani Wioleta i pani Zosia.

Gimnastyka buzi i języka


27 kwiecień 2020


Muminki p.Katarzyna
Drogie Muminki, zapraszam do patriotycznej gimnastyki buzi i języka   

Gimnastyka buzi i języka

Miłej zabawy!!!

Smog – co to za stwór?


24 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
1.Co to jest smog? Przyjrzyjcie się obrazkom.

2.Posłuchajcie opowiadania  Agnieszki Frączek pod tym tytułem ,,Smog”.
Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–tit, ti–tit!”,atakowało
nas mimo szczelnie zamkniętych okien. 
–– Rany, jaki korek! – narzekał tata. 
–– Szybciej! – prosił Antek. 
–– Wolniej – prosiła mama. 
–– Nudzi mi się – jęczała Zosia. 
–– Pi… – popiskiwał pies. 
–– Daleko to jeszcze? – pytałem ja, Sprężynek. 
Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne „Brum, brum, ti–tit!”. 
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Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za miasto. I od razu zrobiło się weselej.
Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, żeby tata zwolnił (dziwne, bo jechaliśmy teraz
dużo szybciej niż w mieście), Antek przestał prosić, żeby tata przyspieszył, nawet Zosia przestała się
nudzić. 
Z pobocza machały do nas czerwone dęby, żółte brzozy i zielone choinki, pies pochrapywał cicho, a
Zośka nuciła jakąś przedszkolną piosenkę. Nawet słońce świeciło jakby trochę jaśniej. 
–– Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła się mama. 
–– To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka. 
–– Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia. 
–– Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – roześmiał się Antek. 
–– A co to za różnica? – zapytała Zosia. 
–– Ten wasz smok jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu… 
–– Czyli na ogonie? 
–– Zośka! – zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej: – Wasz smok pożarł barana nafaszerowanego siarką.
Zgadza się? 
–– Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, czemu ten
zielony potwór ma być „nasz”. 
–– Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym koniec podobieństw. Bo
mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo? 
–– Prawda. 
–– Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata. 
–– A skąd się biorą takie smoki?
–– Smogi! – poprawił Antek. – Skąd? No z tej… Z tego… – plątał się. 
–– Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu z pomocą tata. – Potraficie
sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin. 
–– Mnóstwo. 
–– Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez samochody, ale też
przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – przerwał nagle tata. – Zobaczcie, jaki paskudny dom! 
Rzeczywiście, z komina małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu – gęstego,
brązowoczarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. Wdzierał się do samochodu,
łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy. 
–– A fe! – zawołała Zosia. 
–– Fe! – powtórzył za siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem. 
-–– Co oni palą w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama. 
–– Śmieci – potwierdził tata. – A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już bardzo
zanieczyszczone – westchnął. 
–– A smog się cieszy – podsumował Antek.

3.Czy wiecie już teraz co to jest smog i jakie są przyczyny powstawania smogu? Pomogę wam te
obrazki.



4.Jak pozbyć się smogu? .Czy macie swoje pomysły? 
Np. jazda komunikacją miejską / rowerem zamiast samochodem, 
niepalenie śmieci w piecach, 
filtry na kominach fabryk, 
nowoczesne piece w  domach,
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5.Powietrze zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy, bo wykorzystują
węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd.

6.Wiatraki. Na pewno już nie raz widzieliście wiatraki, które kręcą się dzięki sile wiatru.

Po co ludzie stawiają te wiatraki na polach, łąkach? Właśnie po to, żeby produkować prąd, bez
potrzeby używania węgla, który zanieczyszcza powietrze, 
(Gdy wiatr trafia na opór w postaci łopaty, energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na pracę
mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia obrotowa wirnika przenoszona jest za
pomocą wału i przekładni do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną.

7.Dzisiaj proponujemy wam zrobić model wiatraczka, który oczywiście nie będzie produkował
prądu, ale będzie dobrze kręcił się na wietrze. 
Potrzebny będzie kwadrat z papieru z wytyczonymi przekątnymi, nożyczki, pinezka, klej, korek lub
patyk. 
Trzeba  pozaginać wg wzoru,następnie zagiąć płatki skrzydeł na zewnątrz  i przykleić. Całość
przymocować pinezką, do korka lub patyka.
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8.„Eko i nieeko” – zabawa ruchowa.  
Rodzic odczytuje zdania, a dzieci oceniają, które z prezentowanych sytuacji są „eko”, a które nie. Gdy
usłyszą zdanie, które zakwalifikują jako opis sytuacji „eko”, mówią poniższą rymowankę i wykonują
wskazane ćwiczenia:

To jest bardzo eko, (dzieci podskakują) 
fantastyczny styl życia, (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami) 
każdy ekoludek (wskazują na siebie) 
chwali taki sposób bycia. (rytmicznie klaszczą w dłonie)

Gdy ocenią, że dana sytuacja nie jest „eko”, mówią inną rymowankę i wykonują wskazane ćwiczenia:

Takie zachowanie strasznie mnie oburza, (dzieci tupią nogą i podpierają się rękami pod boki) 
szkoda dla środowiska jest bardzo duża. (kreślą dwiema rękami przed sobą duże koło) 
Złość i smutek ogarnia wszystkie ekoludki. (wskazują na siebie) 
To wcale nie jest problem malutki. (kręcą głową i wykonują przysiad na słowa „problem malutki”)

Przykładowe zdania: 
–– Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło. 
–– Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie.
–– Ktoś wyrzucił śmieci do lasu. 
–– Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki. 
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–– Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda. 
–– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z materiału. 
–– Tata zaniósł stary telewizor do punktu odbioru elektrośmieci. 
–– Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię. 
–– Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić. 
–– Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i księżniczek.

9.Gratulujemy, na pewno prawidłowo oceniliście zdania, dlatego każdy z was powinien dostać Order
Przyjaciela Przyrody.

ORDER PRZYJACIELA PRZYRODY

10. Na podsumowanie naszych ekologicznych działań proponujemy wam obejrzenie filmu.

www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

 

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużającym się okresem zamknięcia przedszkola udostępniamy państwu nasz
grupowy adres e – mail muminkip.31@gmail.com

Ciekawi jesteśmy jak spędzacie ten nietypowy czas, co robicie pochwalcie się, piszcie i
wysyłajcie zdjęcia. Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej grupy. 

Pani Wioleta i pani Zosia.

Recykling.


23 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
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1.Czy wiecie co oznacza ten znaczek?

Recykling polega na zmniejszeniu zużycia surowców naturalnych oraz ilości odpadów przez
przetwarzanie tych odpadów na coś co można ponownie wykorzystać. Np. z butelek plastikowych –
grzebienie, wieszak,z papieru – papier toaletowy, wytłaczanki do jajek.

2.Popatrzcie teraz na obrazek i zastanówcie się, które śmieci można ponownie wykorzystać?
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3.Prawidłowa segregacja. Żeby śmieci można było ponownie wykorzystać, należy je odpowiednio
posegregować, dlatego przed waszymi domami, blokami stoją różne kosze na śmieci, do których to
odpowiednio wrzucamy śmieci. Przypomnijmy sobie poprawną segregację.
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4.„Jak długo?” – zwrócenie uwagi na problem długiego rozkładania się niektórych śmieci. Co się
dzieje ze śmieciami, które nie trafiają do odpowiednich pojemników? (wysypiska śmieci, nieprzyjemny
zapach spalanych śmieci, śmieci rozrzucone po łąkach, lasach, przy drodze.)

Wiele śmieci rozkłada się bardzo długo. Ludzie znajdują butelki w ziemi albo na dnie morza, które
mogą mieć setki lat. Część przedmiotów potrzebuje bardzo dużo czasu, aby zniknąć, a niektóre nie
rozłożą się nigdy.
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Jak długo rozkładają się poszczególne grupy śmieci? 
pogięty rysunek (papier) – 1–6miesięcy 
ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy 
reklamówa (plastik) – nawet 400 lat 
puszka (metal) – 50 lat 
plastikowa butelka (plastik) – 400–450 lat 
słoik (szkło) – nigdy 
papierek po cukierku (plastik) – 400 lat 
gazeta (papier) – 6 tygodni 
skórka od banana (bio) – rok 
chusteczka higieniczna (papier) – 2–4 tygodnie

5.Przygotowaliśmy dla was karty pracy, jeśli chcecie to wydrukujcie i wykonajcie je.

szlaczki

rysuj po śladzie

BYSTRE OKO

6.Zabawa ruchowa  z gazetami. 
Pomoce: gazety , płytka CD z muzyką 
– Opowieść ruchowa „ Spacer” ( zwrócenie uwagi dzieci na  wykorzystanie odpadów do ciekawych
zabaw) 
Dziecko  wraz z rodzicem idzie  na spacer, słyszą  muzykę i zaczynają swobodnie tańczyć z gazetą w
reku. Chodzą po pokoju  z gazetami przed sobą jakby je czytali. 
Zerwał się lekki wiatr (  delikatnie wachlują gazetami), wiatr wieje coraz mocniej (mocno machają
gazetami).
Zaczął padać drobny deszczyk (delikatne uderzanie palcami o gazetę), rozpadał się duży deszcz
(szybkie, mocne uderzanie palcami o gazetę). 
Chodzimy pod parasolami (gazeta nad głową). 
Deszcz przestał padać, wyszło słońce, mocno świeci- zakładamy czapki ( chodzimy z gazetami na
głowie). 
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Gimnastykujemy się  (przekładamy gazetę z ręki do ręki, nad głową, pod kolanami, za plecami,
podnosimy gazetę trzymając ją nogami, przeskakujemy przez gazetę itp. 
Zmęczyliśmy się- wachlujemy się gazetą, niesiemy na tacy napój. Siadamy na trawie i odpoczywamy –
oddychamy świeżym powietrzem ( wdech nosem- wydech ustami) i dmuchamy na gazetę”. 
Na końcu zabawy gnieciemy gazetę, robimy z niej kulkę,   podrzucamy, łapiemy i celujemy w
uzgodnione miejsce. 
Wspólna rozmowa z rodzicem  na temat wykorzystania przeczytanych gazet. 

Życzymy dobrej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

 

światowy Dzień Ziemi.


22 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

Dzisiaj (22 kwietnia) w ponad 190 krajach obchodzony jest Dzień Ziemi. Celem ustanowienia Dnia
Ziemi była potrzeba uświadomienia problemów związanych ze zmianami klimatu, brakiem dostępu
do wody pitnej, wymieraniem gatunków czy przeludnieniem. Tego dnia promowane są działania,
które walczą z zanieczyszczeniem środowiska.

Pierwszy raz Dzień Ziemi świętowany był 22 kwietnia 1970 w Stanach Zjednoczonych. W masowych
protestach nawołujących do ochrony klimatu udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów. Tego
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samego roku powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i podpisano wiele aktów
prawnych, których celem była ochrona zagrożonych gatunków.

W 2020 roku wydarzenia i akcje tworzone w ramach obchodów Dnia Ziemi zostały przeniesione do
Internetu. W Polsce wydarzenia związane z Dniem Ziemi prowadzi Ministerstwo Klimatu, które w tym
roku przygotowało warsztaty on-line przygotowane we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska,
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Edukacji
Narodowej.

W naszym przedszkolu już od dawna Dzień Ziemi był obchodzony bardzo uroczyście. W tym roku nie
spotkamy się na uroczystej akademii, ale przygotowaliśmy dla Was ekologiczny konkurs ,,Refandynka
– świat zamknięty a butelce”, który zostanie oceniony jak tylko wrócimy do przedszkola i będziecie
mogli zaprezentować swoje prace. Nastąpi również  podsumowanie konkursu ,,Zbieranie baterii”.
Mamy też nadzieję, że pamiętacie o naszych działaniach ekologicznych i oszczędzacie wodę, energię
elektryczną i segregujecie śmieci w domu a niektóre z odpadów wykorzystujecie do zabaw.
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Przyjrzyjcie się obrazkom, w jaki sposób możecie wykorzystać odpady powstające w domu do
zrobienia sobie przebrania.
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Kidy stroje są już gotowe, zaczynamy zabawę. Słuchajcie piosenek ekologicznych i poruszajcie się w
ich rytm.
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,,Moja planeta” Majka Jeżowska

,,Śmieciu precz”

,,Leśne duszki”

,,My chcemy grać w zielone” Majka Jeżowska

,,To ziemia najcenniejsze co mamy”
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Życzymy wesołej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Dbamy o środowisko.


21 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

1.Co to znaczy dbać o środowisko? Czy potraficie odpowiedzieć na to pytanie? Mam nadzieję, że
pomogą wam te ilustracje.
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A teraz obejrzyjcie film, on podsumuje wasze wiadomości, jak należy dbać o środowisko.

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

2.Teraz wyobraźcie sobie… 
Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? 
Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia? 
Co by było gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie można byłoby zobaczyć słońca? 
Co by było gdyby wycięto wszystkie drzewa? 
Co by było gdyby nie było zwierząt?
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Na pewno każdy z was zna odpowiedz na to pytanie, ale możecie też porozmawiać o tym ze swoimi
rodzicami.

3.Czy wiecie co to znaczy zwierzęta zagrożone? – to takie zwierzęta, których na świecie jest bardzo
mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowiska życia, wycinają lasy, zatruwają wodę. Dlatego
te zwierzęta są zagrożone wyginięciem.

4.Przyjrzyjcie się zwierzętom, czy je rozpoznajecie? 
Czy wiecie, które z nich są zagrożone wyginięciem?
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(Zwierzęta zagrożone – goryl, tygrys, nosorożec, lampart, ryś)

5.Czy potraficie podzielić nazwy zwierząt na sylaby, 
podać pierwszą głoskę na początku wyrazu 
a może przegłoskować cały wyraz, wybierajcie te krótkie wyrazy do głoskowania. 
żyrafa 
goryl 
lampart 
niedźwiedź 
nosorożec 
ryś 
słoń 
tygrys 
zebra

6.Na zakończenie przypomnijcie sobie naszą piosenkę pt: ,,Nasza planeta” Majki Jeżowskiej z
tamtego roku.
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Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Planeta Ziemia.


20 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

1.Co to jest natura, przyjrzyjcie się obrazkom?
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2.Natura czy człowiek, przyjrzyjcie się obrazkom, czy stworzył to człowiek czy natura?

     

    

  

(Przedmioty stworzone przez człowieka: kredki, książki, piłka, reklamówka)

Jeśli macie ochotę, przedzielcie sobie kartkę na połowę i narysujcie po jednej stronie obiekty, które
pochodzą z natury a po drugiej stworzone przez człowieka.

3.Czy człowiek może wpływać na środowisko? Przyjrzyjcie się obrazkom, które zachowania są
właściwe dla środowiska, a które nie?
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4.Posłuchajcie teraz piosenki, a dowiecie się jak dbały duszki o las.

,,Duszki, duszki…” Aleksander Pałac

Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątać las.

Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki.
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Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. 
Zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

5.Propozycja pracy plastycznej – jeśli macie ochotę wydrukujcie sobie kolorowankę ziemi z
internetu, jest ich bardzo dużo, a następnie przyozdóbcie. Podajemy wam kilka propozycji.

6.Na zakończenie przypomnijmy sobie ekologiczną piosenkę.
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Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.


19 kwiecień 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy

p.Wioleta
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