
Drogie Dzieci zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że każdy wypoczął w weekend i ma 

siłę z nami wykonywać nowe zadania. W tym tygodniu porozmawiamy na temat ochrony 

przyrody, która nas otacza, o to jak powinniśmy dbać o jej czystość. Jak sprawdzicie w 

kalendarzu-22 kwietnia- obchodzimy Dzień Ziemi. Więc czas zacząć naszą cotygodniową 

przygodę. 

 

Poniedziałek 20.04.  

 Dzisiaj poproście swoich Rodziców, aby przeczytali wam wiersz G. Koby „Rzeczka” 

Była sobie książeczka, 

a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

Taka malutka, srebrzysta biała, 

aż tu nagle oniemiała. 

Stanęły nad brzegiem 

dzieci niegrzeczne 

i zabrudziły całą rzeczkę. 

Powrzucały wszystko, co miały 

i do kąpieli się rozebrały. 

A rzeczka na to: 

-Nie lubię bardzo 

gdy ktoś mnie zaśmieca! 

Wszystkim takim 

wymierzam karę 

i kąpać się im 

nie pozwalam wcale! 

Kiedy dzieci to usłyszały 

nagle wszystkie posmutniały. 

-Nie będziemy już więcej 

wrzucać śmieci ! 

Zaczniemy ostrzegać 

niegrzeczne dzieci! 

Jutro nad twoim brzegiem 

tabliczkę postawimy: 



BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY 

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!! 

 

Teraz sprawdzimy czy dokładnie słuchaliście wiersza pt. „Rzeczka”. Odpowiedzcie na kilka 

pytań: 

1. Kto przyszedł nad rzekę? 

2. Co zrobiły dzieci? 

3. Co powiedziała rzeka? 

4. Co dzieci obiecały rzece? 

 

 Teraz zapraszam Was do opracowania rysunkowego „Kodeksu małego ekologa”. 

Każde dziecko przedstawia na rysunku siebie w różnych sytuacjach sprzyjających 

ochronie przyrody. Pochwalcie się swoimi rysunkami na naszej grupie na Facebooku. 

Czekamy na zdjęcia. 

 

Wtorek 21.04. 

 „Pomysły na plastikową butelkę” 

Dzisiaj czas na wtorkowe wyzwanie. Chcę Wam zaproponować zadanie z wykorzystaniem 

plastykowej butelki. Do naszej pracy będzie potrzebna mała lub duża butelka plastykowa. I to 

właśnie ona będzie dzisiaj główną bohaterką. Czekam na Wasze pomysły na ponowne 

wykorzystanie butelki.  

Przesyłam Wam  link do artykułu z różnymi pomysłami. Może dla kogoś będzie inspiracją.  

https://zalajkowane.pl/19-pomyslow-ponowne-wykorzystanie-plastikowych-butelek/ 

 Zapraszam do podzielenia się z nami zdjęciami Waszych prac. 

 

Środa 22.04. 

 Zachęcam Was Króliczki do wykonania wraz z Rodzicami doświadczenia  

pt. „Energia słoneczna”. Rodzic kładzie na stoliku, coś metalowego, drewnianego, 

kartkę papieru, kostki lodu. Włącza lampkę kierując światło na przedmioty. Po kilku 

minutach obserwujemy co się dzieje. Dzięki temu dowiemy jak energia działa na metal, 

papier, drewno, kostki lodu. 

 

 Po doświadczeniu zapraszam Was na obejrzenie bajki dotyczącej źródeł energii.  

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JemcOG9bN_g 

https://zalajkowane.pl/19-pomyslow-ponowne-wykorzystanie-plastikowych-butelek/


Czwartek 23.04 

 Dzisiaj nauczymy się piosenki pt. „Świat w naszych rękach”– ekologiczna piosenka. 

Jeżeli  któreś z Was Króliczki będzie miało chęć podzielić się z koleżankami i kolegami 

z grupy jak śpiewa piosenkę to zapraszamy do przesyłania filmików. Z chęcią 

posłuchamy. 

 

Link do piosenki: 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE 

 

Tekst piosenki: 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś  

Żeby jutro dobrze żyć 

  

 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE


 Dodatkowo zapraszam do wykonania karty pracy dotyczącej segregacji odpadów. 

Przypomnijcie sobie do jakich kolorów pojemników powinniśmy wrzucać określone 

odpady. Powiedz, co wrzucamy do każdego z nich. 

             

Piątek 24.04 

 „Gazetowe zabawy” 

Do dzisiejszych naszych zabaw i ćwiczeń będzie potrzebna Wam gazeta. Jak 

znajdziecie już gazetę w domu zapraszam do zabawy. 

 

1. Dziecko biega swobodnie po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki, gdy dźwięk 

umilknie wykonują polecenia: 

-podejdź do gazety skradając się 

-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 

-podejdź do gazety tupiąc 

-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 

-podejdź do gazety na czworakach 

2. Ćwiczenia z gazetą: 

-wchodzenie i schodzenie z gazety 

-przeskoki (przód, tył, bok) 

-przysiady, skłony z gazetą 

-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka). 

3. Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa „Hop” wyprost ręki do 

góry. 

4. Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na 

dłoni, utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 


