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Drogie Myszki !!!  

 

Jesteśmy pełne podziwu dla wykonanych przez Was prac.  

Jednocześnie dziękujemy Waszym  rodzicom za poświęcony czas na wykonanie 

z Wami  naszych propozycji zadań. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, za Wasze 

starania,  maile, mms-y, miłe słowa  i pozdrowienia. 

 My również Was pozdrawiamy i liczymy na szybkie spotkanie. Zachęcamy 

wszystkich rodziców do podzielenia się z nami wytworami prac Waszych dzieci 

poprzez ustalone formy komunikacji, pamiętajcie, że zawsze możecie do nas 

zadzwonić, porozmawiać czy kontaktować się drogą mailową . 

 

Drodzy Rodzice! 

Pamiętajcie o tym aby w miarę możliwości lokalowych, mieszkaniowych 

zapewnić dzieciom możliwośc swobodnego ruchu, tańca, pokonywania torów 

przeszkód, zabaw z piłką, skakanką to bardzo ważny aspekt ich rozwoju, 

szczególnie w sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.   

 

Starajcie sie zadbać o rozwój dzieci w codziennych sytuacjach np.: 

- przeliczać przedmioty codziennego użytku , 

- segregować, , klasyfikować  np. ubrania, skarpetki , i.t.p. 

- czytajcie dzieciom,  

- grajcie w gry planszowe, 

- pozwalajcie na jak największa aktywnośc palstyczną , manualną.  

 

Oto propozycje zadań na najbliższy tydzień: 

 

W tym tygodniu postaramy się przybliżyć  dzieciom kwestie dbałości o przyrodę 

oraz konieczności szanowania Ziemii i jej zasobów np. wody.  

 

Poniedziałek 

20.04.20 

 

Potęga wody 

 

1.Romowa z dzieckiem na temat znaczenia wody w przyrodzie, zwrócenie 

uwagi na rolę wody w zachowaniu higieny, zwrócenienie uwagi na prawidłowe 

mycie rąk szczególnie w obecnej sytuacji epidemii.  

 

 

Zapoznajcie dzieci z filmem edukacyjnym 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM 

 
Lub przeczytajcie dzieciom ciekawostki na temat wody: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM
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Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie 

ciekłym, gazowym (para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym 

składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi. Bez 

wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i 

zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów i powodzi, a 

także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może 

być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest 

zgromadzona większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej 

wody dostarczają nam głównie rzeki i jeziora. W wielu przypadkach 

słodka woda musi być najpierw uzdatniona, aby mogła być 

wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia 

i do mycia się. 

 

Jak możemy oszczędzać wodę?: 
 

Przykłady sposobów oszczędzania wody:  

– gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie, 

– branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie, 

– dokręcanie kranu przed wyjściem z łazienki, 

– wprowadzenie liczników do mierzenia zużycia wody i płacenie za zużytą 

wodę, 

– budowanie oczyszczalni ścieków. 

 

2. Eksperymentujemy . Pozwólcie dzieciom na zabawy badawcze z wodą, 

przelewanie , zamrażanie, słuchanie plusku wody, kapania. 

 

Dajcie dzieciom rózne kubeczki, butelki, łyżeczki  stwórzcie warunki np. przy 

zlewie, w łazience aby mogły sobie poprzelewać wodę, wlać tę samą ilośc wody 

do naczyń o róznym kształcie i  sprawdzić jaką część naczynia zajmuje. 

Nastawcie się na bałagan w domu ale radość eksperymentowania bezcenna 

 

Zamróźcie w jakimkimś naczyniu wodę, lecz przed wstawieniem do 

zamrażalnika zaznaczcie kolowym pisakiem ile bylo wody w naczyniu, po 

wyjęciu z zamrażalnika porównajcie czy lodu jest tyle samo. 

 

Dodatkowe eksperymenty: 

 
Badanie wody zanieczyszczonej olejem.  

 

R.(rodzic) wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dzieci 
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obserwują, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie R. zanurza w 

misce pióro i je wyjmuje. Dzieci obserwują, jak olej osadził się na piórze. R. 

pomaga dojść do wniosku, że olej pływa na powierzchni, ponieważ jest lżejszy 

od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. R. 

wyjaśnia dzieciom, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają 

zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa, są niebezpieczne dla 

zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co 

uniemożliwia latanie i ptaki giną. 

 

 

WTOREK 

22.04.20 

 

 Żabki, żaby, żabusie 

 

1. Wysłuchanie ciekawostek na temat żab 

 

Żaby to rodzina płazów bezogonowych. W Polsce spotykamy żaby 

jeziorkowe, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby 

dalmatyńskie, żaby trawne. Mają długi język, którym łowią pożywienie. 

Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne 

kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Żaby lubią 

wygrzewać się na słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub na 

słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco – kąpią się. Jedzą owady (osy, 

muchy, mrówki...), pająki, małe ryby, ślimaki... Są pożywieniem jeży, 

dużo mniej chętnie jedzą je bociany (w czasie karmienia młodych zdarza 

im się łapać żaby). 

 

2. Zabawa ruchowo – naśladowcza – naśladuj sposób poruszania się żabki, 

jednocześnie  wydajac odgłos rech, rech 

3.  

 Odkrywanie litery ż, Ż  wyszukiwanie - ż, Ż  w tekstach drukowanych 

(gazeta, książki, wymyślanie słów zawierających głoskę ż bądź 

zaczynających się na –ż,  dzielenie słów na sylaby; wymienianie głosek w 

słowach żaba, Żaneta. 

 Kreślenie ż na plecach rodziców, w powietrzu na dywanie i  odwrotnie 

 Karty pracy str. 72-75 
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ŚRODA  

22.04.20 

Światowy Dzień Ziemi  

 

1. Jeśli posiadacie Państwo w domu globus, pokażcie go dzieciom, 

omówcie nazw kontynentów, zwróćcie uwagę na ilość wód na Ziemi. 

 

2. Zapoznajcie dzieci z wierszem M. Buczkówny „Tylko jeden raz”, 

ukazujący dzieciom znaczenia przyrody dla ludzi. – tekst w kartach 

pracy str.88,89. 
 

3.  Wykonajcie polecenia ze stron – 90,91 w kartach pracy. 

 
Tylko jeden raz" M. Buczkówna 

Chcą żyć, jak i ty żyjesz, 

wszystkie na świecie zwierzęta, 

i mrówki, i żaby, i żmije, 

i pszczoła wiecznie zajęta. 

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

biedronce, jak kropki liczy, 

jaskółce, jak gniazdo kleci, 

jak pająk rozsnuwa sieci. 

 

I paź królowej - motyl - 

niech fruwa tęczowo - złoty, 

i ślimak środkiem dróżki 

niech pełznie, wystawia różki… 

 

Niech skacze pasikonik, 

niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i ty – żyją tylko raz 

 

4. Posłuchajcie piosenki „Ziemia – wyspa zielona” https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc&list=PL-

DfPajoO7KW09WMgu4ZHsu50kOmOhXiG 
 

Czwartek 

23.04.20 

Co nam daje las? 

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Oglądanie albumów, książek 

na temat przyrody Polski. Porównywanie wyglądu przyrody w tak 

zwanym stanie dzikim oraz poddanej działalności człowieka, 

przedstawiające różne środowiska przyrodnicze Polski, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na lasy.. 

2. Ciekawostki na temat lasu 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc&list=PL-DfPajoO7KW09WMgu4ZHsu50kOmOhXiG
https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc&list=PL-DfPajoO7KW09WMgu4ZHsu50kOmOhXiG
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Lasy produkują tlen potrzebny do oddychania, zatrzymują także 

pył i kurz, oczyszczając powietrze. Drzewa iglaste (sosna, jodła, 

świerk) wydzielają olejki eteryczne, a z ich żywicy robi się 

syropy. Ludzie chronią lasy, tworząc parki narodowe i rezerwaty 

przyrody. Parki narodowe to duże obszary leśne zachowane w 

stanie naturalnym, objęte ochroną prawną, które posiadają 

szczególną wartość przyrodniczą, naukową, krajobrazową i 

kulturową. Ludzie dbają też o to, aby drzew było jak najwięcej. 

Wymyślili np. Dzień Drzew. W ramach tego święta organizują 

akcję sadzenia drzew. 
 

3. Drzewa – praca plastyczna połączona z edukacją matematyczną  

Przeczytajcie dzieciom polecenie i poproście aby rysowały zgodnie z 

Waszymi słowami– na środku kartki narysuj drzewo, po jego lewej 

stronie narysuj 3 mniejsze, po prawej 4 większe , na 5 drzewie z kolei 

narysuj ptaka – tak jak potrafisz. (liczenie od lewej strony). Pokoloruj 

drzewa. 

4. Karty pracy – 92,93  

 

 

Piątek 

24.04.20 

Mali ekolodzy 

 

1. Obejrzyjcie z dziećmi film edukacyjny dla dzieci „Ekologiczny dom” 
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

 

2. Rozwiążcie z dziećmi  zagadki o tematyce ekologicznej i zachęćcie ich do 

wymyślania własnych zagadek o różnej tematyce 

 

Jest ich dużo w lesie, 

na nich liście, gałęzie. 

Szum ich o każdej porze 

słychać w lesie wszędzie.  

(drzewa) 

 
 

Z dachu domu wystaje, 

z niego czarny dym płynie, 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


6 

 

wszyscy dobrze wiedzą, 

że mowa o… (kominie) 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
 

Kiedy samochody 

z miejsc nagle ruszą, 

one z rury wydechowej 

wydostać się muszą.  

(spaliny) 

 

3. Segregowanie śmieci – zachęcanie dzieci do zabawy w domu w 

segregowanie śmieci. 

 

4. Praca plastyczna – „Piękno przyrody” – dzieci tworzą pracę  na 

wskazany temat wybrana techniką, bądź  łączonymi technikami wybierają 

dowolny fragment przyrody który jest im najbardziej bliski  - wierzymy w 

Waszą kreatywność.  

 

5. Karty pracy – str. 94 

 

 

Propozycje dodatkowe dla: 

 

- utrwalajcie z dziećmi poznane literki poprzez pisanie ich na plecach 

mamy/dziecka i odgadywanie , ustalcie czy piszecie literki pisane czy 

drukowane, 

 

- rozwijajcie słuch fonematyczny poprzez zabawę w „Literkowy pociąg” – 

ostania głoska danego słowa jest początkową kolejnego, 

 

- wymyślajcie jak najwięcej słów na daną głoskę, poproście dzieci by rysowało 

wymyślone przedmioty, 

 

- wymyślajcie jak najwięcej słów na określoną sylabę np. na „ma” , „pa” , „do” 

i.t.p. 

 

 

Życzymy wytrwałości i owocnej pracy.  

Pozdrawiamy – pani Hania i pani Wiola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

