
Dbamy o Ziemię .  (12-16.04-2021r. Nauka na odległość)

Kochane dzieci! 
Niestety nadal nie możemy się spotkać w przedszkolu. Przesyłam Wam i Rodzicom 
propozycje wspólnych zadań do wykonania w domu. Myślę, że pamiętacie jak 
rozmawialiśmy na temat czystości naszej planety, konieczności segregowania śmieci, 
dbania o wodę, itp. Możecie teraz wspólnie z rodzicami utrwalić wiadomości , które 
zdobyliśmy razem. Życzę Wam i Rodzicom radości ze wspólnie spędzonego czasu. Swoimi 
pracami możecie się pochwalić, wysyłając np. zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie, Wasza Pani Eliza☺

Drzewa wokół nas
1. Ćwiczenia artykulacyjne połączone z usprawnianiem pamięci słuchowej.
Zadaniem dziecka jest zapamiętanie ciągu kilku słów. Rodzic mówi trzy słowa, np.: szafa, szuflada,
koszyk (utrwalanie artykulacji głoski sz). Potem, na hasło Start, dziecko wybiera spośród kilku 
obrazków rozłożonych na podłodze tylko te, na których znajdują się przedmioty, których nazwy 
wymienił rodzic. Następnie układa je i nazywa po kolei. Później Rodzic. zwiększa liczbę 
wymienianych elementów. Gdy zabawa spodoba się dzieciom, można zaproponować zmianę ról. 
(załącznik nr.1)

2.Zabawa Układamy drzewo. Rodzic rozcina plansze z drzewem. Dziecko układa sylwetę drzewa z 
elementów przygotowanych przez rodzica Wskazuje poszczególne jego elementy: korzenie, pień, 
gałęzie, liście nazywane przez rodzica. Wymienia nazwy drzew, które zna, lub tworzą nazwy na 
zasadzie syntezy kolejnych sylab wypowiedzianych przez Rodzica, np.: brzo-za, to-po-la, ja-błoń. 
Załącznik nr 2
 
3.Słuchanie rymowanki Małgorzaty Skrobacz Smutne drzewko.
Drzewko małe w parku stało,  gałązkami poruszało
W jego listkach ptak śpiewał
i przytulał się do drzewa.
Przyszedł jednak urwis mały,
zerwał listki dla zabawy
a nożykiem w miękkiej korze
wyrył napis „Chcę nad morze”.
Drzewko bardzo się smuciło, 
łzy zielone wciąż roniło.
Czy tak można, zuchu mały,,niszczyć drzewka dla zabawy?

• Ocenianie postępowania chłopca; wyjaśnianie, dlaczego nie wolno niszczyć drzew. 

4. Ćwiczenia plastyczne Drzewo . 



Załącznik nr.1



Załącznik nr 2

5. Ćwiczenia liczbowe  – Policz elementy. Ułóż tyle samo.

Rodzic układa przed sobą z patyczków proste sylwety drzew. Dzieci liczą, z ilu patyczków ułożył
poszczególne sylwety, i układają przed sobą takie same, z takiej samej liczby patyczków.



Chcemy, by wokół było czysto

6. Oglądanie zdjęć/obrazków przedstawiających różne elementy krajobrazu: morze, góry,
las, łąki, miasta z dużą liczbą samochodów, dymiące kominy fabryk, wysypiska śmieci.

7. Słuchanie opowiadania Marii
Kownackiej Broda dziada Drzeworada
Łukaszek, syn drwala z leśnego domku, wybrał się do lasu na jagody i grzyby. Wziął kubeczek
na jagody i grzyby i ruszył w stronę lasu. Długo, długo wędrował leśnymi ścieżkami. Wreszcie
dotarł do miejsca, gdzie rosło dużo smacznych jagód i grzybów.



– Ojej, jagody, jagody, grzyby! Jak ich wiele, ojej, jakie to szczęście tyle ich znaleźć! Pozbieram
jagody i zaraz nazbieram grzybów! Hurra!!! Tra la la la – jakie piękne żołędzie.
– Aaa... Nagle tuż przy Łukaszu ktoś ziewnął głośno, coś szarpnęło i ktoś zawołał dudniącym
głosem: – Ej, hej! Kto mnie budzi? Kto po lesie chodzi? Kto mi w samo południe depcze po mojej
brodzie i to w biały dzień? Zaraz go pochwycę i zamienię w pień!
Spod liści wygramolił się cudak leśny i stanął przed chłopcem. Pod Łukaszem nogi zatrzęsły
się ze strachu.
– Dzień dobry. To ja, Łukasz, syn drwala. Ja sobie pójdę i oddam... oddam grzyby i jagody też
oddam, tylko niech mnie pan puści.
– No, no, nie tak szybko, moja rybko. Zaraz sobie z tobą chwilkę porozmawiam. Nie bój się
mnie, przecież nie jestem taki straszny.
– No chyba nie... te piękne zielone włosy, ma pan wspaniały płaszcz z liści i dłuuuugą brodę.
Mój dziadek też ma brodę, ale nie taką długą. A... kim pan jest?
– Jestem dziad Drzeworad! Strażnik lasu. Bronię tu każdej trawki i nie lubię, by mi deptano po
brodzie!
– Przepraszam pana, ale nie zauważyłem tej brody.
– Nie lubię, gdy ktoś w lesie wyprawia wrzaski, śmiechy, gdy płoszy zwierzęta, zrywa liście.
Nie lubię, gdy rozrzuca się śmieci, łamie się gałęzie, niszczy drzewa.
– O, ja też tego nie lubię! A co się stało z tym drzewem, dziadzie Drzeworadzie? Dlaczego jest
takie smutne?
– Bo ludzie połamali mu młode gałązki.
– A to drzewo jest uśmiechnięte i zdrowe!
– Tak, bo obudziłem się w samą porę i wygoniłem z lasu chuliganów. Niestety, sam już nie
daję rady.
50
– Dziadzie Drzeworadzie, ja ci pomogę! Ja też znam las i będę go bronił. A teraz pozbieram
śmieci.
– Jeśli tak, to bardzo się cieszę i dziękuję ci, Łukaszku. Nazbieraj sobie najpiękniejszych jagód
i grzybów.
– Dziękuję, już zawsze będę strzegł lasu przed szkodnikami!
– Pamiętaj, Łukaszu, kto mi depcze po brodzie, tego ślimak pobodzie... Cha, cha, cha, cha,
cha...
Dziad zaśmiał się wesoło i zniknął w gęstwinie.
– O, nie ma już dziada Drzeworada. Pamiętam, co mu obiecałem – od dzisiaj będę opiekował
się lasem.
Dzieci, a czy wy pomożecie dziadowi?

• Rozmowa na temat opowiadania.
− Po co Łukaszek wybrał się do lasu?
− Kogo spotkał w lesie?
− Jak chłopiec będzie pomagał chronić las?

8.Zabawa rozwijająca umiejętność zapamiętywania – Co pamiętam?

Rodzic układa przed dzieckiem kilka znanych im przedmiotów. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie
ich nazw i liczby. Następnie zakrywa przedmioty chustką,  a dziecko odgaduje,  co jest  pod nią
schowane i ile tego jest.

Komu jest potrzebna woda?

9. Ćwiczenia klasyfikacyjne Gdzie kto mieszka?



− Nazwijcie miejsca, w których żyją zwierzęta. (Las, łąka, staw – w razie problemów pomaga 
rodzic).
− Nazwijcie zwierzęta przedstawione na zdjęciach (wiewiórka, kret, ryba słodkowodna).
− Pokażcie, gdzie żyje wiewiórka, gdzie – kret, a gdzie – ryba.

10. Zagadka Co to jest?
Szklanka z wodą.
Rodzic stawia przed dzieckiem szklankę z wodą. Dziecko próbują odgadnąć, co się znajduje w 
szklance. Podaje swoją propozycje, w jaki sposób to sprawdzić.

11.Słuchanie wiersza.
Wszędzie jej pełno, w studni aż dudni, gdy przez dni całe
w deszczu pluszcze głośno, sucho w kranie
w rzece płynie. i sucho w powietrzu?
(...) A drzewa, co mówią, Co powie żółta trawa
gdy brak im wody? i popękana ziemia,
Co kwiaty, gdy nie ma deszczu? pusta studnia i rzeka,
Co powiesz ty, i pustynia bez cienia?

• Rozmowa na temat wiersza.
• Wyjaśnianie niezrozumiałych słów: dudni, studnia, pustynia.
• Wypowiedzi dzieci na temat wody – gdzie się znajduje, do czego się ją wykorzystuje.
• Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby na świecie nie było wody?
• Zabawa Dźwięki wody – wykorzystanie wody do tworzenia różnych dźwięków.
Miska z wodą, kubeczek.
Rodzic ustawia przed dzieckiem miskę z wodą. Dziecko podchodzi i próbuje wydobyć
z wody jakiś dźwięk, np. uderza o jej powierzchnię palcami, całą dłonią, obiema dłońmi
równocześnie, naprzemiennie raz jedną ręką, raz drugą, mieszają rękami w różnych kierunkach,
przelewa wodę z kubeczka do miski z różnych wysokości.



12. Zanieczyszczenie rzek. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

Po obejrzeniu z dziećmi filmiku porozmawiajcie z dziećmi co może się stać gdy wszystkie wody na
planecie zostaną zanieczyszczone?

Powietrze wokół nas

13. Ćwiczenia badawcze Czy można zobaczyć powietrze?
Balon, paski bibuły.

• Wyjaśnianie dziecku, że możemy oddychać dzięki powietrzu, które znajduje się wokół nas.
• Podkreślanie, że bez powietrza nie moglibyśmy żyć. Wspólne wykonanie prostych ćwiczeń,
ukazujących obecność powietrza. Np.:
− nadmuchiwanie przez rodzica balonu, obserwowanie jego powiększania się; wypuszczanie 
powietrza z balonu w kierunku twarzy dzieci,
− dmuchanie na paski bibuły trzymane w ręce,
− obserwowanie przez okno drzew poruszających się na wietrze.

14. Zadanie dla chętnych. Policzcie na obrazku kwiaty, potem – zwierzęta.

− Zasłońcie obrazek . Powiedzcie, jakie zwierzęta fruwają nad łąką.

• Rozmowa na temat pszczół.

Rodzic pyta dzieccko:

− Gdzie spotykamy pszczoły?

− Gdzie mieszkają pszczoły hodowane przez człowieka?

− Dlaczego ludzie hodują pszczoły?

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y




13. Pokoloruj starannie kredkami sylwetę pszczoły.

14. Ćwiczenia oddechowe Wąchamy stokrotki.
Dzieci (na niby) trzymają stokrotki. Wąchają je, wciągając mocno powietrze nosem, a wydychając
ustami.

Dzieci dbają o środowisko.

15. Zabawa Segregujemy śmieci. Najlepiej zbawę przeprowadzić na podwórku.
Worek foliowy na śmieci, śmieci (opakowania papierowe, plastikowe i metalowe), pudełka.



Rodzic wysypuje przed dzieckiem śmieci z worka – różnego rodzaju opakowania: papierowe, 
plastikowe i metalowe. Dziecko zastanawia się, po czym są poszczególne opakowania i segreguje je
do oddzielnych pudełek, zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane. Rodzic wyjaśnia, 
dlaczego powinno się segregować odpady.
Dla utrwalenia kolorów poszczególnych koszy  wspólnie pokolorujcie kosze na odpowiednie 
kolory.



16. Zabawa rozwijająca sprawność manualną i inwencję twórczą – Obrazki z gazet.
Gazety.
Dziecko wydziera z gazet paski, kółka i inne kształty; tworzy z nich dowolne obrazki według 
własnych pomysłów. 

17.Zabawy na świeżym powietrzu
• Kreślenie prostych kształtów w połączeniu z mówieniem rymowanki.
Dzieci rysują koło (kilkakrotnie), a potem kreski – promyki – mówiąc:
Kółeczko, kółeczko,
będzie z ciebie słoneczko.
•Rzut do celu – można rzucać do celu, do kosza, do narysowanej lub stworzonej np. z chusty/koca 
obręczy. Wystarczą piłeczki lub woreczek. Odległość możesz z czasem zwiększać, tak by dziecko 
miało większą trudność i jednocześnie przybierało inną pozycję do rzutu.

•Kręgle – z puszek, plastikowych butelek. Wystarczy piłka i zabawa gotowa 

•Poszukiwanie skarbu – skarb można ukryć w piasku, pod krzaczkiem. Można poprostu zachęcić
dziecko do poszukiwania skarbu, jak w zabawie w chowanego, a można stworzyć całą historię.
Chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami, rysować kredą wskazówki itp.

18.Zabawa  – Czym jest spowodowane zanieczyszczenie powietrza?
Obrazki.
Rodzic układa przed dzieckiem obrazki przedstawiające różne środki lokomocji (samochód 
osobowy,ciężarówka, samolot, lokomotywa spalinowa), fabryki z dymiącymi kominami oraz
przedmioty służące dzieciom do zabawy (rower, deskorolka, rolki, skakanka, piłka, hulajnoga,
żaglówka). Oglądając każdy obrazek, dziecko zastanawia się, czy przedstawiony na nim
przedmiot lub pojazd zanieczyszcza powietrze. Rodzic wyjaśnia, co ma wpływ na zanieczyszczenie
powietrza i w jaki sposób można temu przeciwdziałać (stosując filtry, odpowiednią benzynę).





19. Zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach.
Butelki plastikowe.
Zachęcanie dzieci do wykorzystania materiałów odpadowych podczas zabaw.
• Turlanie butelek w różnych kierunkach.
• Podrzucanie i łapanie butelek (rzucający stoją lub się poruszają).
• Celowanie butelkami do kosza.
• Układanie z butelek węża i 
innych kompozycji, według pomysłów dzieci.
• Wydobywanie z butelek dźwięków poprzez stukanie w nie palcami, uderzanie o inne
przedmioty, pocieranie dłonią.

20. Proponuję wykonanie autka z kartonu i rolki po papierze według poniższej instrukcji.

Życzę Wam i Rodzicom udanego tygodnia. 

Zrobiło się ciepło, więc proszę Was kochane dzieci i  Rodzice korzystajcie z
pobytu  na  świeżym  powietrzu.  Zachęcam  do  różnorodnego  wspólnego
spędzania czasu na podwórku.☺

Pozdrawiam, Pani Eliza
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