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To już środek tygodnia, dzisiaj mamy środę. Na pewno to wiecie. A jak nazywa się obecny 

miesiąc i pora roku? Utrwalcie na początek nazwy miesięcy i pór roku „Piosenka dla dzieci- 

uczy pór roku i miesięcy” 

https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk 

 

 

1.„Deszcz meteorytów”- zabaw ruchowa przy piosence „Małe ciała niebieskie”. Posłuchajcie 

najpierw piosenki. Następnie wykorzystajcie do zabawy pluszaki, potrząsajcie nimi, 

wymachujcie, podrzucajcie w rytm piosenki. Na przerwę w piosence dotykajcie pluszakiem 

nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Ćwiczcie każdą z rąk.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM 

 

2.Wykonajcie ćwiczenie w KP4, s.71 

Przypomnienie piosenki  „Nasza planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

3.Wysłuchajcie wiersza Jana Kasperkowiaka pt.: „Mali strażnicy przyrody”. 

Dziś ekologia modne słowo. 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie 

śmiecić, to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki. 

sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

Ja mówię wam, przyrodę znam. 

Więc kocham ją i chronię ją: 

trawę, liście, kwiaty wszystkie. 

Sarny, ptaki i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby,  

krokodyle i motyle. 

 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic wyjaśnia dziecku pojęcie „ekologia”. Porozmawiajcie w jaki 

sposób dbamy o przyrodę, jak jej pomagamy ?, co możemy zrobić, aby nazywać się 
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strażnikiem przyrody -„ekologiem”?, czego nie wolno nam robić?, dlaczego powinniśmy 

dbać o nasze otoczenie? itp. 

Praca z obrazkami na temat ponownego wykorzystywania butelek zrobionych ze szkła – 

KP4,s. 72. Opowiedzcie historyjkę na podstawie obrazków. Rodzic wyjaśnia znaczenie słów 

recykling, surowce wtórne, segregacja, huta szkła. Odpowiedzcie na pytanie, czy recykling 

sprzyja ochronie przyrody?, dlaczego? 

 

4.Ćwiczenia gimnastyczne. Zaproś dzisiaj mamę do wspólnej gimnastyki. Bawcie się 

dobrze. https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

5..Zabawa „Co nie powinno znaleźć się w oceanie”- ta zabawa to świetny sposób na  

połączenie rozrywki z lekcją dbania o środowisko. Wrzucamy do miski z wodą: papierki,  

nakrętki, puszkę, plastikowy kubek, chusteczki, kamyczki, muszelki, trawę lub coś zielonego  

z lodówki -imitacja wodorostów, rybki (najlepiej gumowe albo z klocków czy zabawek,  

które mamy w domu). Następnie prosimy dziecko, by wyciągnęło te przedmioty, które  

zanieczyszczają ocean. 

 

6.Matematyczna zabawa interaktywna od najmniejszego do największego. 

https://pisupisu.pl/klasa1/kolejnosc-liczb 
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