
20.04.2020r.(poniedziałek)

Zakończyliśmy już kolejny tydzień nauki zdalnej. Dziękujemy za sumienne 
wykonywanie zadanych prac w domu z rodzicami oraz za nadsyłanie Waszych 
pięknych zdjęć na naszą stronę internetową. :) W tym tygodniu porozmawiamy
o naszej planecie ziemi .
Rodzic  opowiada dziecku o naszej planecie

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli
się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później 
ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i 
tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy”.
„Co to jest przyroda”- rodzic określa pojęcie przyroda na podstawie wiersza 
D.Gellnerowej
"Co to jest przyroda?" Danuta Gellnerowa
Co to jest przyroda?
- To drzewa i kwiaty,
liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.
- Przyroda jest wokół,
wszędzie ją spotkasz!
Ptak rozśpiewany,
grające świerszcze ...
- Powiedzcie proszę,
co jeszcze, co jeszcze?
- Kochaj przyrodę!
Szanuj przyrodę!
Omijaj w lesie
Sadzonki młode!
- Szanuj przyrodę!
Kochaj przyrodę!
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody!
Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło!
Będzie zielono!
 Zabawa ruchowa „Leśne porządki” Dziecko biegają po dywanie lub podłodze
, na której porozrzucane są „śmieci”(plastikowe butelki, puszki, papier itp.) Na 
dany sygnał dziecko zbiera śmieci do worka.
Posłuchajcie jeszcze bajki ekologicznej pt „ Ekologiczny dom” 
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

„Dzień ziemi „- pokoloruj obrazek (załącznik 5)

21.04.2020r. WTOREK

W dniu dzisiejszym będziemy rozbudzać w dzieciach poczucie estetyki w 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


najbliższym otoczeniu oraz rozumienie potrzeby niezaśmiecania środowiska, 
dostrzeganie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.
Proszę o przeczytanie dzieciom wiersza D. Niemiec ,,Jak żyć, by z przyrodą 
w zgodzie być.

Aby piękny był nasz świat,
nawet, gdy masz mało lat,
Żyj na co dzień ekologicznie,
wtedy wokół będzie ślicznie.
Śmieci segreguj niech do kosza trafiają
Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają!
Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie.
Gdy posadzisz drzewko,będziesz fajnym dzieciakiem.
Latem biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek,
ptaki ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem.
A wieczorem,gdy będziesz z tatą rozpalał ognisko,
pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko.

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat treści wiersza, zadawać pytania, 
kontrolować poprawną , wyraźną wymowę.
(Cyz podoba Ci się Nasza ziemia, nasz świat? Dlaczego warto troszczyć się o 
przyrodę? Jak się czujesz , gdy możesz bawić się tam, gdzie jest czysto? A jak,
gdyby było wokół mnóstwo śmieci?)
Będąc na spacerze w parku, może w lesie ( już można ) zwracajmy naszemu 
dziecku uwagę na czystość w tych miejscach, na piękno przyrody, świeże 
powietrze, zachęcając je do rozmowy, udzielania odpowiedzi na pytania. 
Zabawa ruchowa przy piosence ,,W lesie''
Dzieci przy skocznej piosence tańczą, podskakują, naśladują rękoma ruch 
gałęzi drzew. Próbują zapamiętać refren piosenki. Jeżeli się im spodoba 
możemy puszczać piosenkę kilka razy. Mile widziane zdjęcia z tej tanecznej 
zabawy. LINK DO PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
,,Echo na instrumentach'' - zabawa muzyczna. Wykorzystujemy plastikowe 
opakowania, butelki, napełniamy je : grochem lub ryżem, kaszą., tworząc tym 
samym instrumenty muzyczne.
Tak wykonane instrumenty można ozdobić papierem samoprzylepnym, folią 
aluminiową,wstążeczką, sznurkiem itp.
Spróbujmy pokazać dzieciom proste rytmy, które powtórzą przy użyciu 
wykonanych instrumentów. Następnie zaproponujmy, aby wymyśliły swoje 
rytmy lub pobawiły się przy piosence ,,W lesie''

22. 04.2020r.(środa)

Informujemy dzieci, że 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki 
Ziemi.
Zabawa dramowa z elementami ćwiczeń oddechowych „Sprzątanie lasu”
Potrzebna będzie nam do tego piosenka , którą znajdziecie w poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Zapraszamy do przedstawienia następującej scenki. Grupa ekologów(mama, 
tata, siostra, brat ) postanowiła urządzić zawody w sprzątaniu lasu. Musi 
zebrać śmieci ,które pozostawili w lesie turyści. Zadanie jest o tyle trudne, że 
śmieci rozwiał po całym lesie wiatr. W trakcie zwrotki „ekolodzy” chodzą na 
czworakach i dmuchają w kawałki leżących na podłodze gazet. Podczas refrenu
zbierają śmieci do 2–3 worków. Jeżeli uda im się zebrać wszystkie śmieci w 
trakcie trwania refrenu, otrzymują tytuł „Super ekologa”.

Co to jest ekologia?- rodzic zapoznaje dziecko z pojęciem ekologia na 
podstawie wiersza D. Klimkiewicz i W.Drabika

Ekologia – mądre słowo
a co znaczy - powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa…
Rodzic pyta dziecko: Co to jest ekologia?, Czy możemy niszczyć środowisko? . 
Można skorzystać z obrazka przedstawiającego las (załącznik 6)

„Plakat małego ekologa”- praca plastyczna techniką zwaną 
college(kolaż).Do wykonania plakatu potrzebne nam będą obrazki wycięte z 
różnych gazet przedstawiające przyrodę (las, rzeka, zwierzęta ,rośliny , ptaki 
itp.). Dziecko nakleja na dowolny karton wycięte obrazki , a na koniec 
wykonuje ramkę wokół plakatu wykorzystując np. bibułę , kawałki folii 
aluminiowej, sznurka, ścinki materiału itp. Po zakończeniu pracy proszę zrobić 
zdjęcie i przesłać na naszą stronę internetową .
Portale dla dzieci w wieku przedszkolnym
(załącznik7)

23.04. 2020r. czwartek

Dzisiaj zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w zabawach badawczych, 
wyciągania wniosków z eksperymentu. Wzbogacamy wiedzę na temat przyczyn
zanieczyszczenia wody. Uczymy się oszczędzać i szanować wodę. 
Na wstępie obejrzyjmy krótką bajkę ,,Krecik - 
ogrodnik'' https://czasdzieci.pl/bajki/id,111656-
krecik_krecik_ogrodnikiem.html        
Po obejrzeniu bajki proszę porozmawiać z dzieckiem odnośnie jej treści, 
zadawać pytania: Co zrobił krecik?, Dlaczego podlewał kwiatki? Co się stało , 
gdy kwiatki ,,napiły'' się wody? Czy woda potrzebna jest tylko roślinom? Do 

https://czasdzieci.pl/bajki/id,111656-krecik_krecik_ogrodnikiem.html
https://czasdzieci.pl/bajki/id,111656-krecik_krecik_ogrodnikiem.html
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


czego potrzebna jest woda ludziom? ( ...do picia, mycia, prania, gotowania, 
podlewania itp.)   Podkreślamy w rozmowie z dzieckiem znaczenie wody w 
przyrodzie.  

ZABAWA RUCHOWA - 3 - podskoki na jednej nodze, 3 - na drugiej, 3 - 
przysiady, 3 - podskoki obunóż, 3 pajacyki, 3 - głębokie wdechy, wydechy. 
( między ćwiczeniami robimy króciutkie przerwy, liczymy) ćwiczenie można 
powtórzyć kilka razy razem z rodzeństwem, rodzicami.

CZYSTA I BRUDNA WODA - zabawa badawcza z wykorzystaniem wody. 
Stawiamy na stole przezroczysty pojemnik z wodą, rozmawiamy z dzieckiem 
na temat : koloru, smaku (dz. próbuje) jej czystości, Dziecko wlewa do wody : 
farbę niebieską, troszkę płynu do mycia naczyń, barwnik spożywczy. 
Przedszkolak obserwuje co dzieje się pod wpływem substancji, które wlał, stara
się wyciągnąć wnioski, jak zmienia się woda.Następnie wkłada do brudnej 
wody kawałek warzywa - seler. Dziecko przez cały dzień obserwuje co stanie 
się z rośliną, pod wpływem działania substancji , które wlał do wody.  
Podsumowanie eksperymentu. 
Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę kierowaną. Co się stanie , gdy rośliny 
napiją się brudnej wody w rzece. Nawet bardzo mała ilość wylanych substancji,
wyrzuconych śmieci sprawia, że woda jest zanieczyszczona. Uwrażliwiamy 
dzieci czemu tak ważne jest dbanie o czystość wód: rzek, jezior.   ,,MALI  
BADACZE - prosimy o zdjęcia z waszych eksperymentów. 

,,Ekologiczne drzewko'' - praca plastyczna.  Aby je wykonać można 
wykorzystać: farby, kredki, plastelinę - do 
wyklejania.https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/    - ZAŁĄCZNIK NR 8 - 
SZABLON DRZEWA DO MALOWANIA I WYKLEJANIA.

24.042020

Zapraszamy dzieci do zapoznają się z tematyką segregowania śmieci . Na 
początek poprosimy ,aby rodzic przeczytał dziecku wiersz:
„Robimy porządki”
Wszystkie dzieci, nawet duże
Posprzątają dziś podwórze
A dorośli pomagają
Śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony
Cały szkiełkiem wypełniony
W żółtym worku jest bez liku
Niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek- wiecie
papierowe zbiera śmieci.

My przyrodę szanujemy
Śmieci więc segregujemy
Z ekologią za pan brat
Mama, tata, siostra, brat.

https://czasdzieci.pl/bajki/id,111656-krecik_krecik_ogrodnikiem.html


Siostra, mama, tata, brat.

A teraz lekcja multimedialna o segregacji śmieci. Proszę o skorzystanie z 
poniższego linku i wybranie treści , treści, które najbardziej zainteresowały 
dziecko.(załącznik9)


