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Witamy Was!!! Jak minął weekend - na pewno fajnie.          

Dbamy o Ziemię to tematyka na ten tydzień. Oto nasze propozycje 

zabaw na dzisiejszy dzień.  

 

Zadanie 1. 

Ćwiczenia oddechowe. 

Zanim zaczniemy wspólne zabawy  dotleńcie swoje „szare komóreczki” , stańcie  blisko 

uchylonego okna  naśladujcie  wąchanie  trzymanego w dłoni kwiatka. Wciągajcie  powietrze 

nosem, a wydychajcie – ustami. Powtórzcie to ćwiczenie kilka razy. Super!!! 

Zadanie 2. 

Poproście Rodzica lub starsze rodzeństwo o pomoc w przeczytaniu tekstu wyrazowo-

obrazkowego o właściwym postępowaniu względem przyrody. Starsza  osoba czyta tekst, a 

dziecko  wypowiada nazwy obrazków. 

Karta pracy, cz. 4, s. 3 (część pierwsza ćwiczenia). 5 – latki 

Karta pracy dla 4-latków ( załącznik) Rysuj po śladach. 

Zadanie 3. 

Zapraszamy wszystkie dzieci na wirtualną wycieczkę do lasu ze Skrzatem Borówką, bądźcie 

uważni, żeby  zapamiętać jak najwięcej informacji. Udanej wycieczki!!!:):) 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

Pytania na temat obejrzanego filmu: 

1.Kto zaprosił skrzata Borówkę do lasu?  ( skrzat Dębowiec) 

2. Kto pomógł skrzatowi Borówce dostać się do lasu? (sójka) 

3. Co to jest las? (drzewa, rośliny, zwierzęta) 

4. Czy w lesie są piętra? (tak) 

5. Ile ich jest pamiętasz? (4) 

6. Jak się nazywają, pamiętacie? ( runo leśne, podszyt, podrost, dach lasu) 

7. Jakie zwierzęta widział skrzat Borówka w lesie? ( ptaki, wiewiórki, sarny, jelenie, żubry, 

wilki, owady….) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4


Zadanie 4. 

Praca plastyczna „Leśna składanka”  wg pokazu Tosi i Krzysia z filmiku, potrzebne będą:  

kartka papieru, kredki lub flamastry, nożyczki. 

Poproście Rodzica lub starsze rodzeństwo o pomoc przy złożeniu kartki na cztery części, a 

później na każdej z części rysujcie kolejną warstwę lasu, obcinając to co jest niepotrzebne. 

Jeżeli będą trudności obejrzyjcie ponownie fragment filmu, gdzie dzieci wykonują „ Leśną 

składankę”-  POWODZENIA!   

Zadanie 5.  

Było trochę siedzenia, to teraz trzeba koniecznie się rozruszać, zapraszamy do 

zabawy ruchowej  przy muzyce z Pipi , róbcie to co ona: 

  https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

Zadanie 6. 

Karta pracy, cz. 4, s. 3 (ciąg dalszy). Rysowanie siebie dbającego o przyrodę. 5-l. 

Karta pracy, cz. 2, s. 33  (4-latki) 

Obejrzyj obrazek. Połącz liniami fragmenty obrazka, które są na dole karty, z odpowiednimi 

miejscami na dużym obrazku. Spróbuj opowiedzieć obrazek. 

Zadanie 7. 

Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie.  

Dziecko siedzi na dywanie w siadzie skrzyżnym, z tułowiem pochylonym do przodu, z 

dłońmi opartymi o podłogę, na hasło osoby dorosłej: Kwiatek rośnie, dziecko powoli prostuje 

tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w górę. Na hasło: Kwiatek więdnie, powoli wraca do 

pozycji wyjściowej. 

 To wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia do jutra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w



