
Drodzy Rodzice i Biedronki 

Mamy dla was wyzwanie – zadanie. Na jego wykonanie macie cały tydzieo   

Chcemy was zaprosid do zaprojektowania i wykonania stroju (kreacji) lub innej części 

garderoby z ekologicznych surowców wtórnych tj. tekstyliów, makulatury i tworzywa 

sztucznego (np. kartonów, worków, gazet, butelek plastikowych, folii spożywczej itp.) 

Mamy nadzieję, że dzieci będą miały okazję zaprezentowad się w tych strojach 

wykonanych przy waszej pomocy po powrocie do przedszkola. Teraz prosimy  

o zamieszczenie zdjęd na naszej grupie fb. 

Życzymy wszystkim super zabawy w projektantów mody  

 

Plan zajęd zdalnych 20-24 .04. 2020–BIEDRONKI 

Dzieo 
tygodnia 

Plan zajęd  pomoce 

Ponie- 
działek 
20.04 
.2020 

• „Dbamy o 
środowisko” – 
rozumienie 
potrzeby ochrony 
środowiska na 
podstawie wiersza. 
Poznanie rodzajów 
odpadów. Ukazanie 
wad i zalet różnych 
sposobów 
pozbywania się 
śmieci.- transmisja 
na żywo 
• „Ekoludek” 
– kompozycja 
przestrzenna. 
Łączenie różnych 
materiałów – 
wykorzystanie 
surowców 
wtórnych, 
nieużytków. 
Projektowanie 
różnych form 
architektonicznych 
przy użyciu 
„nieużytków’’. 

Sznurek Jurka 
Tuż za szkołą, bardzo blisko, 
kiedyś tam wyrzucił Jurek 
poplątany stary sznurek 
A nazajutrz obok sznurka 
od banana spadła skórka 
wyrzucona przez Karola. 
Tam też wkrótce Jaś i Ola 
wyrzucili bez wahania 
swoje torby po śniadaniach 
stos papierków po cukierkach 
wysypała tam Walerka 
Na papierki spadła ścierka, 
jakaś pusta bombonierka, 
I od lodów sto patyków 
pustych kubków moc z plastiku. 
Ot tak, od sznurka Jurka, 
wnet urosła śmieci górka, 
A z tej górki wielka góra, 
której szczyt utonął w chmurach 
Nie ma miejsca na boisko 
lecz śmietnisko mamy  
 
 
 
Pomysły na prace: 
www.youtube.com/watch?v=z4kHU3X-PBE 
www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=z4kHU3X-PBE
http://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM


Wtorek  
21.04. 
2020 

„Ziemia” - 
układanie zdao. 
Przygotowanie do 
nauki czytania i 
pisania. 
• Dwiczenia 
gimnastyczne z 
Savusiem  

Kp4 s. 58-59  przedmioty do badania Ziemi 
Układ Słoneczny – film edukacyjny 
 
www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

Środa 
22.04. 
2020 

• „Dzieo Ziemi” – 
transmisja na żywo, 
słuchanie bajki w 
wykonaniu N 
• „Dzieo Ziemi” – 
słuchanie piosenek o 
tematyce ekologicznej. 
Uświadomienie zagrożenia 
środowiska nadmiarem 
odpadów. 
 

EKOLOGICZNY CZERWONY KAPTUREK 
 
Szedł sobie do babci Kapturek Czerwony 
Wtem w lesie przystanął okrutnie strwożony. 
Lecz to nie z powodu strasznego wilczyska, 
Któremu ze ślepiów błyskawica tryska. 
To śmietnik okropny przy drodze, w młodniku. 
Papiery, żelastwo, butelek bez liku. 
Ach, któż to mógł zrobid?- zapyta dzieweczka. 
Przez taki bałagan popsuta wycieczka. 
Lecz nagle zza krzaków dobiega szuranie. 
Ucieka Kapturek- co teraz się stanie? 
I chowa się szybko w największą gęstwinę 
Spogląda w przestrachu, zgaduje przyczynę. 
To wilk, ten niecnota, ten brudas, co z nory, 
Wynosi odpadków dwadzieścia trzy wory. 
Porządki dziś robi i czyści chałupkę. 
Lecz śmieci wynosi do lasu, na kupkę. 
 
 
Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę: 
„Nie ma na co czekad, urządzę koleżkę”. 
I biegnie czym prędzej, mijając pokrzywy, 
Na leśną polanę, gdzie mieszka myśliwy. 
Pan myśliwy właśnie jadł ciepłą potrawę, 
Kiedy mu Kapturek opowiedział sprawę. 
Wnet bierze kapelusz i strzelbę na bary: 
„Już ten bałaganiarz nie uniknie kary”. 
W wysprzątanej izbie leży wilk na brzuchu. 
Budzi go myśliwy: „Wstawaj ty śmieciuchu. 
Bierz się do roboty, wywieź z lasu śmieci. 
Wstyd, żeby porządku uczyły cię dzieci”. 
„Lecz co miałem zrobid?”- zaczął się wilk żalid. 
„Co z furą odpadów- zakopad czy spalid?” 
Czerwony Kapturek na to mu odpowie: 
„Segregacja śmieci wyjdzie ci na zdrowie”. 
„Co to segregacja?”- dziwi się wilczysko. 
„Do jednego worka wrzucad trzeba wszystko?” 
„Nie”- mówi Kapturek. „Aby mied wyniki, 
Trzeba poustawiad różne pojemniki. 
Na szkło kolorowe, na butelki białe, 
Gazety, plastiki, puszki zardzewiałe. 
Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza, 
To zniknie na zawsze odpadków zaraza. 



 
 
Kiedy pojemniki napełnisz śmieciami, 
To z firmy przyjedzie traktor z przyczepami. 
Do fabryk wywiezie ten majątek cały, 
Żeby z nich nowiutkie przedmioty powstały. 
Możesz w punktach skupu śmieci się pozbywad, 
A wtedy pieniążków będzie ci przybywad”. 
Wilk na tę wiadomośd tak się rozradował, 
Że zrobił porządki, wszystko segregował. 
Chod trochę się zmęczył, był zadowolony. 
Nowiutki kapelusz zakupił dla żony. 
 
Z bajeczki tej morał wynika dla dzieci: 
Nauczmy się wszyscy segregowad śmieci. 
Nie powstanie wtedy żadne wysypisko, 
I będziemy mieli czyste środowisko. 
 
 
Cały świat jest w naszych rękach- piosenka 
www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

Czwartek 
23.04. 
2020 

Gwiazdozbiory” – 
zabawa 
dydaktyczna. 
Określanie i 
porównywanie 
liczebności zbiorów. 
Poznanie cyfry 8.  
• „Stacja 
kosmiczna” – 
kompozycja płaska 
– wykonanie 
plakatu. 
Wydzieranka z 
gazety i kolorowych 
czasopism. Praca 
zbiorowa. 

KP4s. 54-55 

Piątek 
24.04. 
2020 

•  „Jak  możemy dbad 
o środowisko- tworzenie 
banku pomysłów, nagrania 
wypowiedzi dzieci na temat 
środowiska 
 Wspomaganie mowy. 
• Dwiczenia 
gimnastyczne (p. p.) 

Kp4 s. 60 

1.  


