
21.04.2020r. 

Witajcie nasze kochane Biedroneczki .                               Witamy Rodziców. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy zdalnej. 

Zadanie 1. 

Karta pracy, cz. 4, s. 5.   ( 5-latki  )   

Obejrzyj rysunki. Dokończ według wzoru rysunek, który jest na dole karty. Pokoloruj 

wybrany rysunek. 

Karta pracy dla 4-latków  ( Załącznik) 

Rysuj po śladzie, pokoloruj rysunek. 

Zadanie 2. 

Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Co to jest przyroda”? 

Co to jest przyroda? 

- To drzewa i kwiaty, 

liście i woda. 

Motyl nad łąką, 

biała stokrotka. 

- Przyroda jest wokół, 

wszędzie ją spotkasz! 

Ptak rozśpiewany, 

grające świerszcze ... 

- Powiedzcie proszę, 

co jeszcze, co jeszcze? 

- Kochaj przyrodę! 

Szanuj przyrodę! 

Omijaj w lesie 

Sadzonki młode! 

- Szanuj przyrodę! 

Kochaj przyrodę! 

Kwiatom w doniczkach 

nie żałuj wody! 

Dbaj o trawniki! 

Niech koło domu 

będzie wesoło! 

Będzie zielono! 

 

 



Rozmowa na temat wiersza.  

 

 − Co to jest przyroda? 

 – Jak należy o nią dbać? 

 − Co to znaczy: szanować przyrodę? 

 

Zadanie 3. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć jeszcze na poniższe pytania. Jak myślicie? 

 

− Kto jest ważniejszy w przyrodzie – rośliny czy zwierzęta? 

− Czy mogłyby żyć na świecie zwierzęta, gdyby nie było roślin? 

− Co jest potrzebne do tego, aby mogły rosnąć rośliny? 

 

Posłuchajcie ciekawostek na temat roślin. 

 

Rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają: pochłaniają szkodliwe gazy (dwutlenek węgla), 

a wydzielają tlen, który jest potrzebny do oddychania ludziom i zwierzętom. 

Jeżeli ziemia, woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą ludziom, zwierzętom i 

roślinom, które wtedy chorują. 

 

Zadanie 4. 

 

Zabawa ruchowa Ziemia, woda, powietrze. 

 

Dzieci stoją zwrócone twarzami do Rodzica lub starszego rodzeństwa. 

Na hasło: Ziemia – dotykają dłońmi podłogi, przykucając jednocześnie. 

Na hasło: Woda – chwytają dłońmi za kolana. 

Na hasło: Powietrze – wskazują przestrzeń nad głową. 

Hasła podajemy w różnej kolejności. 

 

Zadanie 5. 

Zabawa badawcza Czy można oczyścić wodę? 

Poproście Rodziców o przygotowanie 6  słoików lub innych przezroczystych pojemników, 

kawałek waty lub gazy, troszkę ziemi, piasku i żwirku. (można wykorzystać mniejszą  ilość 

słoików) 

• Spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

− Skąd się bierze woda? 

− Czy woda jest potrzebna? Komu? 

− Co zanieczyszcza wodę? 

− Czy dzieci  mogą mieć jakiś wpływ na czystość wody? 

 (nie zaśmiecanie zbiorników  wodnych – rzek, stawów, jezior). 

− Czy wodę można oczyścić? 

 Wyjaśnienie, co oznacza słowo filtr. (Urządzenie, które zatrzymuje zanieczyszczenia). 

 Zaproście Rodzica lub starsze rodzeństwo do zabawy w oczyszczanie, czyli filtrowanie 

wody. 

 - Do przygotowanych 3 słoików z wodą, wsypujemy:  do pierwszego ziemię, do drugiego 

piasek, do    

    trzeciego żwirek. 



− Porównajcie  wygląd  wody w słoikach. 

− Filtrowanie wody przy użyciu filtra z waty lub gazy 

Na przygotowany czysty słoik, połóżcie warstwę waty lub gazy i przelejcie zabrudzoną wodę 

z pierwszego słoika, tak samo zróbcie z drugim i trzecim słoikiem 

− Oglądanie przefiltrowanej wody. 

− Zwróćcie uwagę na zanieczyszczenia znajdujące się na wacie lub gazie 

• Wyciągnijcie wnioski z przeprowadzonych obserwacji. 

   Odpowiedzcie czy  filtry są ważne podczas oczyszczania wody?  

Zadanie 6. 

Karta pracy, cz. 4, s. 4.  – 5 – latki 

Naucz się rymowanki z pomocą Rodzica lub starszego rodzeństwa. Rysuj po śladach linii 

pionowych i  jednocześnie mów rymowankę (jedno słowo – jedna linia). Potem mów 

rymowankę i rysuj linie samodzielnie. 

Wiosna las przybrała 

w zielone ubrania. 

Ptaki zawołała, 

niech śpiewają dla nas. 

 

 Karta pracy dla 4 – latków   

Rysuj wzory po śladzie. 

Zadanie 7. 

Zabawa ruchowa przy muzyce  „Na ziemi zostaje”. 

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

Na dzisiaj to już wszystko. MOCNO WAS PRZYTULAMY DO JUTRA!! 

 

 

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





