
Chronimy przyrodę 
               16 kwietnia 2021 roku 

 
1. Kochane Przedszkolaki! Spróbujcie odpowiedzieć  

na pytanie  „Komu potrzebna jest woda i dlaczego?”. Pomoże Wam w tym film pod tytułem 

„Mamo Tato co Wy na to - Woda”   https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo 

2. Wykonajcie karty pracy: 

5 - latki (BB+), część 4, strona 6, 

4 - latki - Dokończ rysować obrazek. Pokoloruj obrazek. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/rysuj-po-linii-deszcz/ 

3. Zabawy artykulacyjne „Szelest w pyszczku”. 

Suchą szosą szedł Sasza. 

Sasza z trudem szedł szosą.  

Szeleściła sucha trawa.  

Słońce szczodrze świeciło, wysuszając szosę.  

Udzielcie odpowiedzi dotyczące zdań. 

➢ Kto szedł suchą szosą?  

➢ Jak szedł Sasza? 

➢ Co robiło słońce? 

➢ Co robiła trawa 

4. Zabawa ruchowa z elementami dramy „Chcemy wody” (potrzebny Wam będzie do tej zabawy 

sznurek).                    

                                                  Kochani! 

Naśladujcie delikatne poruszanie się kwiatów, gdy wieje lekki wietrzyk.  

Słysząc słowa Rodzica: Wielki upał, brak deszczu, kwiaty pokazują, 

jak zmienia się ich wygląd spowodowany brakiem wody. 

Zamieniacie się w wybrane leśne zwierzęta. Naśladujcie picie wody                                                

z leśnego strumyka – sznurka rozłożonego na podłodze, a następnie, kiedy nie jesteście 

spragnieni, poruszacie się swobodnie po pokoju, naśladując zachowanie wybranego 

zwierzęcia. Na słowa Rodzica: Wielka susza, na podstawie własnych doświadczeń                         

i wyobraźni, staracie się odtworzyć ciałem, za pomocą ruchu, głosu, jak czują się spragnione 

zwierzęta, które nie mają dostępu do wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/rysuj-po-linii-deszcz/


Przedstawiacie zachowanie człowieka, który w upalny dzień napił się szklankę zimnej wody 

oraz takiego, któremu jest bardzo gorąco, jest spragniony, a nie ma możliwości zaspokojenia 

pragnienia.  

5. Quiz „Zgaduj – zgadula”– odpowiedzcie  przedskolaki na poniższe pytania: 

➢ Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. 

Zjadłeś cukierek, a papierek: 

- Rzuciłeś na trawę 

- Zakopałeś w piaskownicy 

- Wrzuciłeś do kosza. 

➢ Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś: 

- Schować kartonik tak, aby go nie było widać 

- Zakopać kartonik w ziemi 

- Zabrać kartonik z powrotem do domu 

➢ W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

- Można sobie zedrzeć gardło 

- Można wystraszyć zwierzęta 

- Można przestraszyć grzybiarzy 

➢ Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc: 

- Podchodzisz aby go pogłaskać 

- Przepędzasz zwierzę 

- Trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych 

➢ Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to: 

- Sarna 

- Jeż 

- Krowa 

➢ Ptak, który nie mieszka w lesie, to: 

- Dzięcioł 

- Łabędź 

- Sowa 

                                                BRAWO!!!  

Na koniec naszego tygodnia, dla wszystkich pięknie pracujących dzieci przyznajemy:                

ODZNAKĘ PRZYJACIELA ZIEMI 

                http://nauczycichlatac.blogspot.com/2017/04/dzien-ziemi-odznaki-do-pobrania.html 

http://nauczycichlatac.blogspot.com/2017/04/dzien-ziemi-odznaki-do-pobrania.html


POZDRAWIAMY, ŻYCZYMY MIŁEGO WEEKENDU               

I DO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK                                   

W PRZEDSZKOLU:) 

 

 

 


