
   Drodzy Rodzice i moje Kochane Biedroneczki    

 

Witam w drugim majowym tygodniu naszej wspólnej pracy. Tematem 

przewodnim zajęć będzie poznanie obowiązków przyjaciół przyrody, którymi bez 

wątpienia jesteście.  

Z przekonaniem stwierdzam, że wiadomości i umiejętności, jakie posiada 

każde z Was, przyczynią się do bezbłędnego wykonania wszystkich zadań. 

Przesyłam Wam uśmiech, uściski i pozdrowienia.    

 

Beata Barbarzak 

 

Zadanie nr 1. 

Posłuchaj wiersza i powiedz, co robią przyjaciele przyrody. Dokończ 

kolorować obrazek, a następnie rysuj po śladach.  

 

 „Przyjaciel przyrody” 

A. Widzowska  

 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

To źle marnować wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 



– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki! 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 



 

 

Pytania związane z treścią wiersza: 

- Kim jest przyjaciel przyrody? 

- Jak się zachowuje? 

- Co trzeba zrobić, aby nim zostać?  

 

Zadanie nr 2. 

Posłuchaj nowej piosenki, postaraj się zapamiętać jej słowa. Śpiewaj w rytm 

melodii. Wymyśl własny układ choreograficzny i zaprezentuj go swoim 

bliskim.  

 

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

 

„Świat w naszych rękach”. 

1. Ci co lubią segregację,  

otóż oni mają rację.  

Gdy w osobne pojemniki  

lecą papier, szkło, plastiki. 

 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach,  

właśnie o tym ta piosenka.  

Możesz dbać o cały świat,  

chociaż masz niewiele lat. 2x  

 

2. A recykling trudne słowo,  

chodzi o to by na nowo, 

z naszych śmieci zrobić coś,  

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


papier, plastik albo szkło.  

 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach… 

 

3. Więc dorośli oraz dzieci,  

posłuchajcie. 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś, 

żeby jutro dobrze żyć. 

 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach… 

 

Zadanie nr 3. 

Wykonaj pracę plastyczną pt.: „Przyjaciel przyrody”, dowolną techniką, 

korzystając z dostępnych materiałów. Przykładowe ilustracje mogą stać się 

dla Ciebie inspiracją.  

      

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 4. 

Oto zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Staraj się dokładnie wykonać każdą  

z zaproponowanych aktywności, na bosaka. Pamiętaj o stroju  

i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa (zakręćcie magicznym kołem).  

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 



Zadanie nr 5. 

Ułóż na stoliku kilka przedmiotów o różnej wielkości i kształcie. Przygotuj 

wagę (może być kuchenna), kartkę i kredki. Zważ każdą rzecz i zaznacz, 

która z nich jest najcięższa, a która najlżejsza. Spróbuj dowiedzieć się 

dlaczego tak jest. Porównaj wyniki i wspólnie z rodzicami sformułuj 

wnioski.  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 6.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 34, 58, 59. 

„Olek i Ada A+ 4-latek książka”: str. 40, 41, 42, 43.  

 

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 5”: str. 20, 21, 22, 23, 28, 29.  

„Olek i Ada B 5-latek książka”: str. 34, 35.  


