Propozycja tygodniowych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci
z niepełnosprawnościami do pracy w domu (08.06.20 – 12.06.20)

Temat: Przyjaciele Przyrody.
Przebieg zajęć:
1.Wysłuchanie wiersza G.Koby „Rzeczka” ilustrowanego ilustracją i emblematami.
Była sobie książeczka,
a w tej książeczce płynęła rzeczka.
Taka malutka, srebrzysta biała,
aż tu nagle oniemiała.
Stanęły nad brzegiem
dzieci niegrzeczne
i zabrudziły całą rzeczkę.
Powrzucały wszystko, co miały
i do kąpieli się rozebrały.
A rzeczka na to:
-Nie lubię bardzo
gdy ktoś mnie zaśmieca!
Wszystkim takim
wymierzam karę
i kąpać się im
nie pozwalam wcale!
Kiedy dzieci to usłyszały
nagle wszystkie posmutniały.
-Nie będziemy już więcej
wrzucać śmieci !
Zaczniemy ostrzegać
niegrzeczne dzieci!
Jutro nad twoim brzegiem
tabliczkę postawimy:
BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY
I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!!
2.Rozmowa na temat treści wiersza
- kto przyszedł nad rzekę;
co zrobiły dzieci;
co powiedziała rzeka;
co dzieci obiecały rzece;
jak dzieci mogą dbać o środowisko;
3.Zabawa ruchowa przy muzyce „Samoloty” -dzieci wybierają się na wycieczkę
samolotem, aby sprawdzić czy na naszej ziemi są zanieczyszczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A
4.Rozmowa na temat zachowania się w lasach, parkach, nad rzekami, – aby były czyste.
Co należy robić ze śmieciami takimi jak: papiery, butelki itp.?
Dlaczego należy dbać o nasze środowisko?
Co powinniśmy zrobić, aby wszyscy ludzie pamiętali o tym, ażeby nie zaśmiecać, nie
niszczyć naszego środowiska?
5. Piosenka Ziemia to wyspa zielona – zaśpiewajmy razem dla naszej planety.
https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .
Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.
Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
6. Zabawa dydaktyczna „Sprzątamy las”.
Na podłodze rozłożone są różne pudełka, butelki, gazety, plastikowe torebki itp. Oraz
pojemniki z napisami: makulatura, plastik, szkło. Dzieci oglądają porozrzucane śmieci,
omawiają, z czego są zrobione. Pokazujemy dzieciom pojemniki na odpady i wspólnie z
dziećmi ustalamy, co powinno znaleźć się w każdym koszu. Przy muzyce dzieci spacerują
„sprzątają las”- zbierając i segregując śmieci do pojemników.
7. Po zakończeniu zabawy każde dziecko otrzymuje dyplom „Przyjaciela przyrody”

8. Wykonanie przy pomocy rodziców „Śmieciojadka” -kosza na śmieci. Wykonanie pracy
według własnego pomysłu.

