
Dbamy o przyrodę (11-15.05.2020) 

 

I. W tym tygodniu:  

1.  Rozmawiamy z dziećmi o tym, jak i dlaczego należy dbać o przyrodę 

2. Wykonujemy zadania w fioletowej książce cz. 4, str.12-19 

 3. Odkrywamy literę Ż  

- Dzieci z rocznika 2013 

* wykonujemy zadania w książce ,,Litery i liczby”cz.2, str.64-69  

* wyszukujemy jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską Ż 

* zaznaczamy Ż, ż w tekście 

* piszemy Ż, ż dłonią w powietrzu, na podłodze, piszemy w podręczniku po śladzie i samodzielnie 

-Dzieci z rocznika 2014  

* wykonujemy zadania z różowej książki dotyczące litery Ż, ż 

(Bajki o literce Ż nie będzie w tym tygodniu. Poznaliśmy już literę Ż-Żarłocznego przy okazji 

spotkania z literą Ł –Łakomą) 

 

II. Tor przeszkód 

Z dostępnych na podwórku przedmiotów, sprzętów układamy dziecku tor przeszkód. (Pomysł na 

zabawę zaczerpnięty od jednej z Chmurek i jej rodziny :). 

 

III. ,,Lis i lornetka”-słuchanie opowiadania A. Widzowskiej 

https://drive.google.com/open?id=1a2kQ5GbPPTc5Qw_8xux694mOtpqVVqmz 

 

IV. Znajdź rym 

Czytamy dziecku pary wyrazów i pytamy, które się rymują (czyli brzmią podobnie) 

DRZEWA-LIŚCIE     czy    DRZEWA-MEWA 

SOWA – KROWA   czy   SOWA – PŁOT 

POLANA – NIEBO    czy    POLANA - KOLANA 

MRÓWKA - KRÓWKA     czy    MRÓWKA – LIS 

PRZYRODA – ŚWIAT     czy     PRZYRODA – ŚRODA 

*ćwiczenie może sprawiać jeszcze trudność młodszym dzieciom, ale próbujmy i wracajmy do tego 

typu zabawy co jakiś czas. 

 

V. Zwierzęta 

- wymieniamy jak najwięcej zwierząt, które mieszkają w Polsce. 

- dzielimy ich nazwy na sylaby, głoski, wysłuchujemy pierwszej i ostatniej głoski na końcu danego 

słowa 

- układamy zdania o zwierzętach i przeliczamy liczbę słów w tych zdaniach 

 

VI. Ekologa znak-piosenka do posłuchania i pośpiewania 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

VII. Praca plastyczna. Narysuj jak dbasz o przyrodę 

 

VIII. Dni tygodnia w języku angielskim  

SUNDAY – NIEDZIELA 

MONDAY – PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY – WTOREK  

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


WEDNESDAY- ŚRODA 

THURSDAY- CZWARTEK 

FRIDAY- PIĄTEK 

SATURDAY- SOBOTA 

 https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

 

IX. Zabawa rozwijająca poczucie rytmu 

Body Percussion 5-6years  https://www.youtube.com/watch?v=RKdnGcVHl_g 

 

X. Zakodowany obrazek (załącznik 1) 

XI. Wytęż wzrok. (załącznik 2) 

XII. Trochę matematyki (załącznik 3) 

 

 Przypominam! Wszystkie zadania są propozycją. Zachęcam do wybierania zadań, 

modyfikowania, dostosowania do możliwości dziecka. 

 

Pozdrawiam życząc zdrówka i wytrwałości 

Asia Olendzka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
https://www.youtube.com/watch?v=RKdnGcVHl_g


 

Załącznik 1 

Zamaluj jednym kolorem pola 

A -3,10                                       F - 3,5,10 

B -3,9 ,10                                   G -3,4,10 

C -3,8,10                                    H – 3,10 

D-1,3,7,10 

E - 3, 6,10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

Zabaw się w poszukiwacza ukrytych przedmiotów (możesz zamalować najpierw podane pod 

obrazkiem ilustracje, a później w ten sam sposób zamalować odnalezione obrazki). Powodzenia! 

 
 



 

Załącznik 3 

 


