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„Cztery żywioły świata”

Witamy Was Kochani po weekendzie,
w tym tygodniu poznawać będziemy cztery żywioły jakie mamy na świecie.

Zapraszamy do zabawy…



1. „Zakręć kołem i zobacz co wypadnie” – zapraszamy do porannej zabawy. (link pod
obrazkiem).

https://wordwall.net/pl/resource/13706225

2. „Cztery żywioły” – Drogi rodzicu prosimy przeczytaj wiersz Olgi Adamowicz
a następnie porozmawiajcie o treści utworu (pod wierszem są umieszczone pytania).

Cztery żywioły na świecie mamy i już za chwilkę wszystkie je poznamy.
Żyć bez nich się nie da, bywają zakazem lecz są nam bardzo potrzebne

i niebezpieczne zarazem.

Woda – to dla człowieka, latem ochłoda
i do kąpieli i też do picia.

Potrzebna także do codziennego życia.
Lecz w nadmiernych ilościach

woda groźna bywa.
W czasie powodzi

cały dorobek ludzki porywa.
A gdy znów susza i wody potrzeba.
Ludzie czekają na kropelki z nieba.

https://wordwall.net/pl/resource/13706225


Ogień – jest potrzebny
kiedy mróz i zima.
Ogień jest cieplejszy
bardziej niż pierzyna.

Mimo tego, iż ogień dużo ciepła nam daje.
Chwila nieuwagi i pożar powstaje.

Z ogniem należy ostrożnie się obchodzić!
Bez zgody rodzica

do niego nie podchodzić.

Ziemia – po której stąpają nasze nogi.
Nie potrzebuje pięknej podłogi.

Wszytko co na niej żyje i co się znajduje.
Ludzkie serca niezmiernie raduje

i kiedy ludzie się tego nie spodziewają.
Trzęsienia ziemi się pojawiają.

Powietrze – którym na co dzień
oddychamy.

Wpuszczamy go do domu,
gdy okna otwieramy.

W powietrzu różne zapachy wyczuwamy.
Gdyż zmysł węchu wszyscy posiadamy.
Lecz paląc w piecach, powietrze

zanieczyszczamy przez co chorujemy,
gorzej się czujemy.

Powodując smog wiecie co nas czeka?
Zatruwamy zdrowie i życie człowieka!
Największa na świecie powstaje zagłada
gdy nadchodzą tajfuny, potężne tornada.
To ogromna kolumna powietrza wirująca

różne rozmiary osiągająca.

Zatem od dziś żywioły już znamy
i wszyscy je wymienić zdołamy!

 Jakie żywioły zostały wymienione w wiersz?
 Do czego potrzebny jest: ogień, powietrze, woda i ziemia?
 Jakie zagrożenia spowodowane są przez poszczególne żywioły?



3. „Cztery żywioły” – zapraszamy Was wysłuchania piosenki i swobodnej interpretacji
ruchowej – zatańczcie tak, jak macie ochotę.

https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA

4. „Cztery żywioły” – memory, połącz w pary dwa takie same obrazki.
Zapraszamy do zabawy.

https://learningapps.org/watch?v=pwknj4mo521

https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA
https://learningapps.org/watch?v=pwknj4mo521


5. Połącz symbole czterech żywiołów.



Super, jesteście MEGA!
Dziękujemy Wan Drodzy Rodzice za pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

Pięknego dnia dla WSZYSTKICH
Do jutra



