
Dzień 3 – 22.04.2020 r. 

DBAMY O PRZYRODĘ – „Ochroń przyrodę” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na środę 22.04.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Lasy to płuca Ziemi.  

Lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, 

oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne. 

 

II. Zabawa graficzna – Drzewko.  

Do tej zabawy będzie nam potrzebna kartka z rysunkiem konturu drzewa. W zależności od 

kształtu drzewa zadanie polega na wypełnianiu rysunku trójkątami (drzewa iglaste), bądź 

małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb). 

 

III. Ćwiczenia prawidłowej wymowy.  

Rodzic podaje przykłady zamieszczone poniżej krótkich wypowiedzeń w nadanym przez siebie 

rytmie, a dzieci starają się je powtórzyć na zasadzie echa muzycznego, w różnym tempie oraz 

z różnym natężeniem dźwięku. Rodzic zmienia dynamikę w wypowiedzeniu, wymawiając 

słowa naprzemiennie: raz głośno, raz cicho. Recytuje coraz głośniej, następnie – coraz ciszej.  

Ziemia, ziemia to nasza planeta.  

Dbamy o czyste powietrze.  

Nie chcemy śmieci na leśnej łące.  

Precz z dymem, który zasłania słońce.  

Dzieci powtarzają zaprezentowany tekst – wspólnie z Rodzicem, rodzeństwem oraz 

indywidualnie. 

 

IV. Segregowanie opakowań.  

Potrzebujemy opakowania po różnych materiałach, po kilka sztuk takich jak papier, szkło, 

metal i plastik. Zadaniem dzieci jest powiedzieć z czego wykonane są poszczególne 

opakowania a następnie posegregować je według materiału z jakiego zostały wykonane. 

(Stwórzcie zbiory oraz policzcie ilość) 

 

V. Zabawa Do jakiego pojemnika?  

Opakowania z poprzedniego zadania będą nam potrzebne. Do tego zróbcie bądź wydrukujcie 

obrazki pojemników do segregowania odpadów.  

Istnieją pojemniki oraz worki których używamy do segregowania odpadów: 

pojemnik (lub worek) niebieski – papier,  

pojemnik (lub worek) zielony – szkło,  

pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne. 

Dzięki segregacji odpadów dążymy do ich przetwarzania w celu odzyskania materiału, który 

może zostać ponownie wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają wtedy środowiska, tylko 

ponownie mogą zostać użyte.  

 

 

 

 



VI. Wykonajcie ćwiczenia  Karta pracy, cz. 4, s. 16.  

Na obrazkach zostały przedstawione różne sytuacje. Powiedz co widzisz. Spróbuj ułożyć o nich 

proste zdania. Następnie słowa jakie użyłeś w zdaniu przedstaw za pomocą liczmanów (tj. 

klamerek, wykałaczek, klocków itp.). Rysuj po śladzie drogi Olka, Ady i dziadka do lasu. 

 

VII. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie.  

Dziecko siada, w siadzie skrzyżnym. Tułów pochyla do przodu, dłonie układa na podłodze. Na 

hasło: Kwiatek rośnie, dzieci powoli prostują tułów. Na hasło: Kwiatek wyciąga się do słońca 

– wyciągają ręce jak najwyżej. Na hasło: Kwiatek więdnie, dzieci powoli wracają do pozycji 

wyjściowej. 

 

VIII. Wykonaj ćwiczenie Karta pracy, cz. 4, s. 17. 

Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Rysuj  tulipany po śladach, bez odrywania 

kredki od kartki. Pokoloruj ich. 

 

Kochani na dziś to już wszystko. Mam nadzieje że dużo się dowiedzieliście i świetnie się 

bawiliście. Pozdrawiam (:  

 

 

 


