
Drodzy Rodzice i Gwiazdeczki 

 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie „Ochrona przyrody”. 

Oto propozycje zabaw. Zachęcamy (w miarę możliwości) do wykonania zadań. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się zdjęciami jak wykonujecie swoje 

prace plastyczne i nie tylko. 

 

1. Obejrzyjcie bajkę edukacyjną - Rady na odpady 

 https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

2. W tym ćwiczeniu zachęcamy wykorzystać to, co mamy w kuchni. 

Poproście by wasze dziecko posegregowało np. fasolę, ziarenka kawy i makaron. 

Wystarczy wymieszać wszytko w jednej misce a później zabrać się do pracy i 

posortować wszystko do miseczek.  

              

3. Zatańczcie wspólnie do piosenki ZoZi - Świat w naszych rękach  

(ekologiczna piosenka dla dzieci)  

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


Wspólnie nauczcie się refrenu piosenki: 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

4. Oto ilustracja przedstawiająca segregacje śmieci.  

 

5. Dzielenie słów na sylaby: wskazujemy wybrany kosz na śmieci a dziecko dzieli na 

sylaby kolory koszy: ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI, SZARY 

6. Kolorowanka – zachęcamy do pokolorowania koszy na śmieci w odpowiednich 

kolorach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



   7. Masażyk relaksacyjny 

 

PAJĄCZEK 

Wspinał się pajączek po rynnie.  (kroczymy palcami po plecach dziecka od dołu ku 

górze) 

Spadł wielki deszcz ( przykładamy do nich obie dłonie) 

i zmył pajączka.  (szybko przesuwamy dłonie w dół) 

Zaświeciło słoneczko (masujemy plecy okrężnym ruchem...) 

Wysuszyło pajączka, rynnę i...  (...aż poczujemy ciepło) 

 

Wspinał się pajączek po rynnie...  (zaczynamy od początku) 

 

 

8.  Rysowanie na kaszy mannej. 

Wsypcie do płaskiego pojemnika (np. tacy)  kaszę mannę. Dziecko paluszkiem rysuje 

proste wzory. 

          

 

9. KOSZ NA ŚMIECI – praca plastyczna  

Zadaniem dzieci jest wykonanie kosza na śmieci wybraną technika, może być to 

plastelina, farba, kredka. Do wyboru dajemy następujące kolory: ZIELONY, ŻÓŁTY, 

NIEBIESKI, SZARY. 

Jeśli macie do dyspozycji kolorowe gazetki np. ze sklepu możecie wyciąć i przykleić 

ilustracje artykułów w ten sposób dokonać segregacji śmieci. 



 



JĘZYK ANGIELSKI 

https://englishplaybox.pl/   (po zalogowaniu)  LEKCJE CYFROWE- POZIOM I/ Rozdział IV 

Moja twarz- wszystkie lekcje 

https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo   części ciała- utrwalanie słownictwa- 

dziecko powtarza nazwy po angielsku i pokazuje części ciała na sobie 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  osłuchanie ze słownictwem w piosence 

 

 

Poniżej znajdują się dodatkowe karty pracy związane z tematem 

tygodniowym. Dla chętnych. 

https://englishplaybox.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


 



 



 


