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Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochytiły

losem planety, na której żyją.Moment ekologicznej refleksji ma
uchronic przed popełnianiem kolejnych błędow.

się nad
nas

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi pod hasłem ,,Palący
Temat - Niska Emisja" poświęcone są problemom ał,tiązanym z ochroną
powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Jak co roku czeka na nas
festyn organizowany w niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10.00 - 18.00,
Warszawa Park Po|e Mokotowskie.

Program festynu ma edukować na temat jakości powietrza w Polsce,
uświadamiać, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i
zdrowia człowieka oraz uczyć, jakie działania podjąć, aby nastąpiła
pozytywna zmiana. Przeciwdziałanie niskiej emisji, ale też emisji COrto
bardzo aktualny temat. Stan powietrza w wielu miejscach w Polsce, budzi
zastrzeżenia.
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Badania wskazują na bezpośredni wpływ złejjakości powietrza na stan
zdrowia Polaków, Odwiedzając festyn każdy uczestnik ma zyskac wiedzę
na temat tego, czymjest niska emisja, jakie negatywne skutki powoduje i

jakie działania - indywidualne i zbiorowe - należy podjąć, aby ją
ograniczyc.

Zachęcamy do przyjścia 24 kwietnia na Po|e Mokotowskie, w
Warszawie, w godz. 10.00 - 18.00, Przez cały dzień czekać będzie
wiele atrakcji.

O rga n iza torzy przygotowa l i bogaty prog ram, prezentujący ofertę
edukacyjną organ lzaĄi pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni oraz
Lasow Państwowych. Od lat naszym silnym punktem programu jest
prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych, w tym roku
także wańo skorzystać ze Stołu Darów Ziemi

. Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew,
rozdanych będzie 5000 sadzonek. Odwiedząąc stoiska Lasow
Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Zieml
2016, będzie można, poznac zasady zachowania się w lesie, nauczyĆ
się jak racjonalnie korzystac z lasu, odwiedzić stoiska Leśnych
Kompleksów Promocyj nych.

. Kraina Małych Przyjacioł Klimatu , czyli ekologiczne warsztaty
edukacyjne iańystyczne nt. ochrony powietrzai odnawialnych źrodeł
energii. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne.
Astronomiczna lekcja o k|imacie. Warsztaty eksperymentalne w
plenerowym laboratori um.

. Ciekawie zapowiada się stoisko naszego głównego finansującego -
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, odbędą się na nim wspólne układanie puzzli, domina,
ekologiczne koło fońuny, konkursy plastyczne iwarsztaty dla dzieci.

. Zainteresowani jużdziś mogą zbierac elektroodpady, opakowańa z
tworzyw sztucznych, aluminium iszkła - jak co roku za odpady te
będą rozdawane rośliny. Wielka Zbiorka Remondis tradycyjnie
uruchomiona zostanie na stadionie skra.

. Na stoisku Tramwajow Warszawskich będzie mozna dokonać
pomiaru hałasu iwziąc udział w wielu konkursach, a na wspolnym
stoisku Urzędu m. st. Warszawy, Lasów Miejskich Warszawy i Straży
Miejskiej pokazywane będą min, badania miasta dotyczące poprawy
powietrza orazzademonstrowany samochód Ekopatrolu Straży
Miejskiej do prowadzenia kontroli powietrza.



Wskaz za pomocą strzałek do których pojemników dzieci

są bardzo grzeczne dzieci.
One segregują śmieci.
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Jak wspomagać koncentrację u przedszkolaka?

Przędszkol akt zyją w rzeczywistości niezwykle różnorodnej, dynamicznej

i podlegającej nieustannym zmianom. Bombardowane są szybko zmieńającymi się obtazami,

intensywnymi kolorami, głośną muzyką. V/ kazdej sękundzie są zalewane potokiem bodŹców,

które płyną do nich paprzez zmysły. Jak zatęm pomóc dziecku się wyciszyć i óńczyÓ z nim

koncentrację?

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na aktualnie wykonywanej

czynności. Jest niezwyklęwużnapodczas wszystkich świadomychózińatt,nie tylko tYch

wymagających olbrzymiego zaangażowańaintelęlctualnego, jak np. prowadzenie samolotu,

czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń, ale także podczas prostych codziennych

cąmności takich jak ubieranie się czy jedzenie.

Skupiając się na zajęctach, dziecko kieruje swoją u\^/agę na konkretne słowa

nauczycielki, wyodrębniając je z chaosu otrzymywarrychvłrtzeń. Jest przy tym w stanie

zignorować całąmasę innych bodźców,takich jakrozrnowakolegi obok, zapachy dochodzące

z kuchni ptzedszkolnej, czy padający za oknem śnieg. Uwaga działa niczym jak filtr, który

ptzępuszcza określone bodźcę. Umiejętność skupienia uwagi nie jest nam dana od rrrodzenia,

lecz rozwtla się stopniowo, wT€Lz z dojrzevłaniem układu nerwowego dziecka, Początkowo

uwaga u małego dzieckama charakter mimowolny, pod koniec okresu przedszkolnego

kształtuje się uwaga dowolna.

Przy wspomaganiu procęsu uwagi, warto pamiętać o poniższych zasadach:

o Zorgulzuj dziecku miejsce pracy, usuń zbędne przedmioty, które będąprzyciągńy
jego uwagę, pozostaw tylko to, co potrzebne do wykonańa zadania.

o Postaraj się, żeby przybory,lctórymi posługuje się dziecko, nie miały dodatkowych

atrakcji np. dzwoneczków czy światełek, gdyżruchome i kolarowe bodźce, których

dostarczają,będą dla niego bardziej atrakcyjne niz np. nauka pisania.

o WyznaczĄ zadali,których trudność dostosowana jest do możliwości dziecka.Zbyź

trudne ćwiczenię zffIęczy i zniechęci malucha, obniZającjego motywację do

podtrzymywania uwagi.

o Dziel zadanta na części, pamiętaj o ptzeTwach, tak aby dziecko miało poczucie, że

wykonało zahadany etap pracy i osiągnęło sukces.

o Chwal dziecko za wysiłek wkładany w wykonanie zadańatza jego dokończenie.

o Od czesnychlatprzyzv,rycząaj dziecko do czfiania: najpierw wspólnego, a potem

samodzielnego
o Wybieraj lektury ciekawe dla dziecka i zńązane z jego zainteręsowaniami,

o Czyrąąc maluchowi staraj się robić to zzaangażowaniem, udawaniem głosów

bohaterów i łrywą ekspresją.

o W miarę możliwościzarganizuj cichy kącik, w którym pobudzone dziecko będzie

mogło się ukryć i wyciszyć. Takię miejsce powinno być wygodne i komfortowe.

o Rozmawiaj z dzieckięm gdy widziszżeprzeżywajakieś dzlecięce dramaty, nie

pozwól by nagromadziło się w nim napięcie, które będzie zajmowńo jego rnyśli.



O

o
Stosuj techniki relaksacyjne.

Zachęcaj dziecko do spacerów lub uprawiania spotlu. Nie t,vlko wzmocnią kondycję i
odporność, ale pomogą się zrelaksowac i o<lr,eagować napięcia nagronradzone w ciągu

dnia.

W},ciszaj dziecko rvieczorem tak. aby łatwiei było rrrrr zasnąć, poprzez przyciemnione

światło, r,lyłączenie komputera. telervizora i głośnej muzyki.

Podkreślaj znaczenię zdrolvej diet,v: ogranicz spozyrvanie cukru i kotrser'"vantólv,

zlryŁaszcza wieczorem ( ich nadmierne spoz_vlvanie prowadzi do nadpobudlirł'ości). i
dostarczaj produkty bogate w krł,asy * onrega-3. omega -6" omega-9.

Przykładowe ćwic zelnia w§pomagające koncentrację u dzieci

CZĘŚCL CIAŁA - Wskazuj napaszczególne części ciała, wymawiając ichnazwy
poproś, aby dziecko robiło to samo. Po chwili mów co innego, niżpokazĄesz, np.

dotknij łokcia, a powiedz ,,ratniofia,'. Zńańęm dzieckama być wskazanie tych częŚci

ciała, które wymawiasz, anie tych, które pokazujesz.

ZWIERZĘTA NA WSI - (uwaga słuchowa) - połóżptzed dzieckiem obrazek

przedstawiający kilka zwterząl.,np.psą konia, krowę, kurę świnkę,niedźvmedzia,

żółwia,krokodyla. Poproś, aby po wysłuchaniu twoich instrukcji, wykonało dwa

polecenia, np. skreśl wszystkie zwlerzęta, które nie mieszkają na wsi, i dorysuj psu

budę. Z czasemmożesz mówić więcej poleceń do wykonania.

V/ZORY Z MONET - (uwaga wzrokowa) -dóżprzeddzieckiem wzór z czterech lub

pięciumonet, np.20gt.,20 gr., 10 gt.,lń.Pozwóldzieckuuważnie sięprzyjtzeć,a
potem zabyj wzór kartką i poproś by dziecko ńoĘło identyczny. Jeśli dziecko

popełniło błąd ponvó I mu przyjrzeć się jeszcze ruz i poprańó.

]

GRY NA CZAS - malucha, aby usiadł na krześle i posiarał się jak nĄdłużej
wytrzymaó w bezruchu. Ltlięrz czes ipokazuj dziecku wyniki. Zrob tokllkaruzy z
rzędu i zobacz, czy dziecko wykazuj e postępy. Za ku;dym t azęm podkreślaj, j ak

dumny jesteś ztego, że zyskńo kolejne kilka sekund.



Ćwiczenie rozwij aj ące grafomotorykę

Dokończ domek ślimako i pokotoruj go. Ćwicz
ślimaczki.



Kącik kultnarcry

Kanapka dlaniej adka

Chleb tostowy - kromka
sałata karbowana - ż
listki
Ser żcńĘ - 1 plasterek
Jajko - I sń.
Ogórekgruntowy -1sń.
Marchewka - 1 sń.
Czarnę oliwki -maĘ słoik

Swiezę warzywadokładnie myjemy. Chleb zapiekarrry w
tosterze, @k, aby był chrupiący. Jajko gofujemy naŃardo. Na
liściach sńaĘ kŁadziemy kromkę, na niej plasterek żohega
sera. Jajko kroimy w plasterki iVJadziemy go na serze tak, M
imitował oczy. Plasterek ogórka ptzekrajamy napółi
układamy po bokach kanapki. Czane oliwki kroimy na
plasterki i układamy je na jajkach otaz na dole kanapki.
Marchewkę kroimy w sfupki i układamy między jajkami ) otaz
na środku kanapki. Waruywo moznawcześniej podgotować,

M było delikatnie miękkie.

W taki sposób nvykłakanapkaptzerodziła się w apeĘczną
sówkę w sam raz dla malucha!
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Baw się ze mną mamo, tato

Wier s zyk m as azyk r el ala acyj ny

Biedroneczka mała delikatnie poruszająpalcami w różnych kięrunkach,

po trawce biegała.

Nóźkami tupńa naprzemienne uderzanie plecy otwańymi dłońmi,

rączkamimachała. masują je obiema rękami,

Potem się ślizgała przesuwają zewtętrzną stroną dłoni do góry,

do góry iw dół. wewnętrzną w dół,

W koło się kręciła rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,

piłką bawiła. Delikatne uderzanie pięściami,

Gdy deszcz zacz$padać, stukają palcami z gory na dół,

pod listkiem się skryła rysują obiema rękami kształt liścia,

ibardzo zmęazana przesuwają zŁączone dłonie w jedną i w drugą

spać się położyła. stronę.

Ćw ic z enia arty ku! a cyj ne

§aśladowanie głosów zlvierzątprzęz dziecko, które są pogrubione)

Co słychać? Zależy, gdzie-

Na łące słychać: - Kle! Kle!

Na stawie: - Kwa! Kwa!

Na polu: - Kraaa!

Przed kurnikiem: - Kukuryku!

a w kurniku: - Ko, ko, koo koo ko!

Koło budy słychać: - Hau!

A na progu: - Miau!

A co słychać w domu,

nie powiem nikomu.
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