
KWIECIEŃ 

27 – 30.04- 

 

Witajcie „Gwiazdki” 

 

TEMAT TYGODNIA: „DBAMY O PRZYRODĘ” 

 

Poniedziałek 

27 kwietnia 

 

Wysłuchanie wiersza-MAMO! 

Proszę przeczytaj: 

 

J. Papuzińskiej „ Chora rzeka” 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

Wielka rzeka, pełna mleka……. 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Ale to jest chora rzeka.  

Jak tu pusto!? 

Drzewo uschło….. 

Cicho tak – 

ani ptak, 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli” 

Mętny opar nad wodą się bieli. 

Chora rzeka 

nie rzeka 

tylko czeka, czeka, czeka ….. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania: 

 

– Dlaczego wszystkie zwierzęta wyprowadziły się z rzeki ? 

Co może zatruć rzekę? (mycie samochodów, wyrzucanie śmieci do wody, odprowadzanie ścieków, 

wylewanie nieczystości) 

 

Zwrócenie uwagi na to, że trzeba szanować nie tylko wodę w rzekach, jeziorach, lecz także nie 

wolno zanieczyszczać lasów, gdyż są one źródłem czystego powietrza, miejscem życia wielu roślin 

i zwierząt. 

 

Zabawa ruchowa przy piosence „Duszki leśne” 

 

Duszki, duszki...  
Aleksander Pałac 

Tekst piosenki 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 



Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

Wtorek 

28 kwietnia 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.72” 

posłuchajcie wiersza czytanego przez mamę pt: „Tylko jeden raz”, 

wymień nazwy zwierząt z wiersza, 

zaznacz zwierzęta kółeczkami – odszukaj wśród naklejek, 

podziwiaj piękno przyrody. 

 
WIERSZYK O FIGURACH!!!!! 
utrwalamy nazwy i wygląd figur geometrycznych!!!!! 

 

Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuje trójkąty. 

Już każdy dzieciaczek 

Trójkątny ma szlaczek. 

Kwadraciki bardzo lubię 

W tej rodzinie się nie nudzę. 

Kwadrat równe boki ma 

Każde dziecko kwadrat zna. 

Jest w rodzinie też prostokąt 

Spójrz na niego, wytęż oko. 

Po dwa boki: długie, krótkie, 

Narysuję za minutkę. 

Są w rodzinie też kółeczka 

Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów 

Tym się różnią od trójkątów. 
 

Kwadrat, to taka dziwna figura, 

Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra. 

Do góry głową, czy na dół głową 

Zawsze wygląda jednakowo. 



Ma równe ściany, równe boki. 

Tak samo długi jest, jak szeroki. 

 

Proszę narysujcie figury geometryczne: 

kwadrat, 

trójkąt, 

prostokąt, 

koło. 

Pokoloruj figury – każdą w innym kolorze!!!! 

 

 

Środa 

29 kwietnia-witajcie!!!!!! 

 

Cykl życiowy żaby 

Poczytajcie z Rodzicami!!!! 

 
Wygląd żaby zmienia się całkowicie w okresie jej rozwoju. 

  

Każdego roku wiosną żaby składają w stawach, jeziorach  lub bajorkach od 1000 do 6000 jaj. Jaja 

żaby nazywają się skrzek. 

  

Z niektórych jaj nie rozwiną się jednak dorosłe osobniki, gdyż skrzek jest przysmakiem czapli, 

szczurów wodnych i mięsożernych owadów. 

 
Po około 4 dniach w jajach-skrzeku rozwijają się kijanki. 



 
Po 8-10 dniach kijanki zaczynają samodzielne życie. W wodzie czyha nie nie wiele 

niebezpieczeństw. Bez wody nie mogą żyć, oddychają skrzelami. 

 
Kijanki rosną i rosną. Są zwinne, szybko pływają. Pomaga im w tym ogon. 

 
Najpierw kijance wyrastają tylne kończyny. Potem przednie. 

 
Kijanka po około 75 dniach, podobna już do żaby,  wciąż ma ogon. Skrzela zastępowane są 

przez płuca. My też oddychamy płucami. Dzięki temu, żaba będzie mogła wyjść na ląd. 

 
Po około 90 dniach, w końcu odpada ogon. 

Teraz żaba przypomina żabę ! 



 
Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.74” 

ułóżcie historyjkę obrazkową wg kolejności chronologicznej, 

obejrzyj zdjęcia – powiedz „czym się różnią żaby?” 

 

 

Czwartek 

30 kwietnia-witajcie!!!!! 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.78” 

udzielcie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego segregujemy śmieci?” 

porozmawiajcie z rodzicami: „Co to jest recykling?” 



narysujcie odpowiednie przedmioty przed koszami. 
 

 

„Segregowanka”- na podsumowanie tygodnia!!!!! 

  

Jak się segreguje śmieci, 

muszą wiedzieć nawet dzieci. 

Chcesz mieć piękne drzewa, 

papier wrzucaj tam gdzie trzeba. 

Do tego niebieski worek mamy, 

więc gazety i stare książki tam wkładamy. 

Zielony pojemnik na szkło jest przeznaczony, 

chce być butelkami i słoikami wypełniony. 

Do żółtego kosza plastik i metal wrzucamy, 

dzięki temu recykling zaczynamy. 

Worki, torby, reklamówki, 

mogą być częściami małej ciężarówki. 

Puszki i kolorowe metal, 

nie zmarnują się wcale. 

Powstanie z nich metal nowy, 

na garnek lub rower wystrzałowy. 

Z brązowego kosza korzystamy, 

gdy bioodpady posiadamy. 

Ogryzka od jabłka, trawę i liście, 

wrzucamy tam oczywiście. 

Warto segregować 

by przyrodę i świat ratować. 

Dzieci segregujcie śmieci! 
 

MIŁEGO WEKENDU!!! 

DO USŁYSZENIA!!!! 

SŁUCHAJCIE RODZICÓW!!!! 

NIE ZAPOMNIJCIE O PORZĄDKACH!!!! 


