
Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice!!! 

Na początku serdecznie Was pozdrawiamy. 

Przedstawiamy Wam propozycję zadań na kolejny tydzień. 

Mali Ekolodzy (12.04- 16.04.2021)  

Cele:  

- doskonalenie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego; 

- rozszerzenie wiedzy  o zagrożeniach środowiska przyrodniczego; 

- rozwijanie kompetencji w jaki sposób można chronić środowisko 

przyrodnicze; 

- kształtowanie  konieczności segregowania śmieci; 

- wprowadzenie pojęć: recykling, ochrona środowiska, ekologia; 

- kształtowanie umiejętności segregowania śmieci w swoim otoczeniu 

i wyrzucania ich do kosza;  

- rozwijanie umiejętności prawidłowego grupowania odpadów w zbiory 

i przyporządkowania ich do właściwych pojemników; 

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej (nazywanie pierwszej 

i ostatniej głoski, składanie słów z usłyszanych głosek); 

- nauka piosenki „Świat w naszych rękach – eko piosenka”; 

- nauka pamięciowa wiersza R. Pisarskiego "Zielone serce”; 

ZADANIE DALTOŃSKIE: 

 

ZADANIE 

WYKONANIE: 

 
 Pojemnik do segregacji – wyklejanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklejanka. Do wykonania potrzebujemy wydrukowany lub narysowany przez rodzica pojemnik oraz 

niebieską kartkę i klej.  



Instrukcja wykonania pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

I gotowe!





PONIEDZIAŁEK  12.04.2021 r. 

 

1. Rozmowa w oparciu o wiersz nt. szanowania przyrody. Nauka wiersza na pamięć.  

 Posłuchaj wiersza  

"Zielone serce"  

R. Pisarski  

Na skwerku rosło drzewko 

szeroko, rozłożyście. 

Srebrzystą miało koronę. 

Zielonosrebrne liście. 

Słuchali chętnie ludzie 

przechodząc koło drzewa 

jak wietrzyk wśród gałązek 

wesoło piosenki śpiewa. 

Lecz przyszedł mały urwis 

ukradkiem wyjął nożyk, 

bo napis chciał wyskrobać 

w srebrzystej, cienkiej korze.  

Wycinał powolutku, literka po literce, 

nie wiedział, że pod korą 

zielone płacze serce. 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Co rosło na skwerku? (drzewo) 

2. Co to jest skwer? (teren zielony, gdzie ludzie mogą wypoczywać)  

3. Co zrobił chłopiec? ( zniszczył drzewo, chciał wyskrobać litery na korze) 

4. Czy chłopiec zachował sie dobrze? Dlaczego?(nie, nie wolno niszczyć drzew, bo wtedy przestają 

rosnąć) 



2. Zabawa ruchowa "Las" 

Do dziecka: Ustaw krzesła na całym pokoju. Krzesła będą drzewami. Twoim zadaniem będzie spacerować 

po lesie w rytm muzyki. Kiedy rodzic zatrzyma piosenkę, twoim zadaniem jest stanąć obok drzewa. 

Piosenka  "Las" 

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

3. Rozmowa na temat segregacji. 

 Filmiki dla dzieci ułatwiające wprowadzenie pojęcia  SEGREGACJA: 

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE  

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE


WTOREK 13.04.2021 r. 

 

1. Jak dbać o przyrodę? 

 

 Obejrzyjcie z rodzicami film o tym, jak dbać o naszą przyrodę. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY  

 Dlaczego warto segregować śmieci? 

 Czy w Waszej okolicy znajdują się kosze na odpady? 

 Jakiego koloru są te kosze? 

 

2. Przeliczanie koszy. (Patrz załącznik poniżej). 

 Policz kosze koloru żółtego i narysuj obok żółtego kosza tyle kropek, ile koszy. 

 Policz kosze koloru niebieskiego i narysuj obok niebieskiego kosza tyle kropek, ile koszy. 

 Policz kosze koloru zielonego i narysuj obok zielonego kosza tyle kropek, ile koszy. 

3. Spacer. 

Jeśli masz możliwość wybierz się z Rodzicami na spacer i zaobserwuj czy w Waszej okolicy znajdują się 

kosze na śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


 



ŚRODA 14.04.2021 r. 

 

1. Rozmowa na temat „Kim jest EKOLOG?”  

Ekolog, to przyjaciel przyrody. Ekolodzy dbają o naszą planetę Ziemię, dbają o  zwierzęta, rośliny. Dbają 

o czystość środowiska, oszczędzają prąd, wodę. 

2. Kodeks małego ekologa. 

 Obejrzyj bajkę. 

 Weź udział w zagadkach na końcu bajki. 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Co powinniśmy oszczędzać? (wodę, prąd) 

2. W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? (zakręcając kran) 

3. W jaki sposób można oszczędzać prąd? (gasić światło, gdy jest ono niepotrzebne) 

4. Co powinniśmy robić ze śmieciami? (segregować- wrzucać do odpowiednich pojemników) 

Bajka edukacyjna: W kontakcie z naturą - dla dzieci 

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

 Narysuj w jaki sposób ty możesz dbać o przyrodę. Poproś 

rodziców o podpisanie obrazka i przesłanie fotki na mail grupy. 

W ten sposób stworzymy nasz grupowy KODEKS MAŁEGO 

EKOLOGA. 

 

 

 

3. Ćwiczenie grafomotoryczne (zad. dodatkowe dla 

chętnych). 

 Rysowanie po śladzie; 

 Kolorowanka.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 15.04.2021 r. 

 

Dziś pora na taniec i naukę piosenki. 

1. Zabawa muzyczno ruchowa „Na ziemi zostaje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4  

2. Nauka piosenki „Segreguj na 5”. 

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

 Wysłuchaj kilka razy piosenkę „Świat w naszych rękach – eko piosenka”. 

 Spróbuj nauczyć się śpiewać refren. 

 

„Świat w naszych rękach - eko piosenka” 

1. Ci co lubią segregację, 

Otóż oni mają rację. 

Gdy w osobne pojemniki, 

Lecą papier, szkło, plastiki. 

 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach, 

Właśnie o tym ta piosenka. 

Możesz dbać o cały świat, 

Chociaż masz niewiele lat. 

 

2. A recykling trudne słowo, 

Chodzi o to by na nowo. 

Z naszych śmieci zrobić coś, 

Papier, plastik albo szkło 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


. 

3. Więc dorośli oraz dzieci, 

Posłuchajcie. 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś, 

Żeby jutro dobrze żyć. 

 

4. Zadanie dodatkowe dla chętnych - Kolorowanka „Świat w naszych rękach”. 

Jeśli masz możliwość wydruku kolorowanki pokoloruj ją, a jeśli nie spróbuj namalować jak możesz 

dbać o naszą Ziemię. 





PIĄTEK 16.04.2021 r. 

 

Dziś pora na ćwiczenia pod hasłem: Polskie krajobrazy -  wg akcji „Zdrowo i sportowo”. 

Zmiana przyrządów do ćwiczeń została zapisana w nawisach. 

Przypominamy o zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 

1. „Mazury” 

Dzieci zamieniają się w żaby lub raki (w zależności od tego w odpowiedni sposób się poruszają) i starają 

się zebrać z wyznaczonego miejsca jak najwięcej pokarmu – woreczków lub piłek (KLOCKÓW) 

i umieścić zapasy w „spiżarni” czyli np. w hula hop (PUDEŁKU). Każde dziecko może jednocześnie 

przenieść tylko jeden woreczek/piłkę (KLOCEK), dodatkowo wyznaczona osoba (RODZIC) jest 

wędkarzem i trzymając makaron (KIJ OD SZCZOTKI) próbuje złapać żabkę lub raka na wędkę. Może 

złapać tylko tą osobę, która biegnie z „jedzeniem” do  „spiżarni”. Złapana osoba musi odnieść 

woreczek/piłkę (KLOCEK) na miejsce i próbować zgromadzić zapasy jeszcze raz. 

2. „Nad morzem Bałtyckim” 

Do zabawy potrzebujemy 2 hula hop i woreczek gimnastyczny (2 KOCE, MASKOTKI). W zabawie bierze 

udział 2 dzieci (DZIECKO I RODZIC), każde stoi w swoim hula hop (KOCU). Zadaniem uczestników jest 

bronić swojego terytorium przed atakiem meduzy. Meduzę czyli MASKOTKI  uczestnicy próbują sobie 

nawzajem wrzucić do koła hula hop (NA KOC). Koło czyli swoje terytorium można bronić na wszystkie 

możliwe sposoby: nogą ręką itp. Ważne żeby woreczek (MASKOTKA)  nie wpadł do środka. Można grać 

na punkty lub na czas. 

3. „Na szlaku - Tatry” 

Każde dziecko pokonuje przygotowany tor przeszkód. Las – slalom między pachołkami (KRZESŁAMI), 

równolegle położone makarony (KOCE) – skok nad potokiem, drabinka koordynacyjna (KRZESŁO) – 

wspinanie się na szczyt. Jako utrudnienie można zmieniać sposób poruszania się: skoki obunóż, bokiem – 

krok dostawny, tyłem itp. oraz wprowadzić wykonanie zadania na czas. 

4.  „Wisła” 

Zadaniem dzieci jest przejść z jednego brzegu rzeki na drugi. Mają do dyspozycji koła hula hop (w domu 

będą to 2 PODUSZKI).. Po wyznaczeniu gdzie jest rzeka (np. dwoma kawałkami sznurka) dzieci 

wykonują zadanie, tak układają koła hula hop (PODUSZKI), żeby postawić nogę wewnątrz koła (NA 

PODUSZCE). Muszą przekładać poduszki na zmianę, utrzymując równowagę i stojąc czasami tylko na 

jednej nodze. Ważne żeby nie postawić nogi poza poduszką! W ten sposób dzieci przechodzą na druga 

stronę rzeki. 

5. Zakończenie – ćwiczenia rozciągające 

Ćwiczenia rozciągające i wyciszające.: skłony, marsz, marsz na palcach, na piętach. 



6. Podsumowanie. 

Pomyśl i powiedz kiedy Ziemia jest szczęśliwa, a kiedy smutna? 

 



Język angielski 

 

Wprowadzamy słownictwo z działu Opposites – przeciwieństwa: 

Big(duży) – Small (mały) 

Fast( szybko) – Slow( wolno) 

Loud(Głośno) – Quiet (cicho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeciwieństwa. 

Obejrzyjcie filmik na temat przeciwieństw, jest ich na filmie bardzo wiele, niektóre z nich dzieci znają, 

porozmawiajcie z dziećmi na temat definicji przeciwieństw po obejrzeniu, myślę że pojawi się moc  

ciekawych definicji, pozwólcie dzieciom zgadywać co przedstawione jest na filmie.  

https://www.youtube.com/watch?v=heml7RceNGA  

2. Uczymy się  piosenki tematycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y  

Open shut them, open shut them. Give a little clap, clap, clap.  

Open shut them, open shut them. Put them in your lap, lap, lap. 

Big and small. Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small. 

Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small.  

Please. No, thank you. Please. No, thank you. Please. No, thank you. Please, please, please, please. 

No thank you. Please. No, thank you. Please. No, thank you. Please, please, please, please. No thank you. 

Fast and slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.  

Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.  

Loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet. 

Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.  

Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a, peek-a, peek-a-boo!  

Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a, peek-a, peek-a-boo!  

https://www.youtube.com/watch?v=heml7RceNGA
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y


3. Połącz przeciwieństwa: 

 


