
Kochani Rodzice, Kochane dzieci. ! 

Rozpoczynamy kolejny tydzień nauki w domu. W tym tygodniu będziemy rozmawiali o 

przyrodzie, jej ochronie oraz o segregacji śmieci. 

 PONIEDZIAŁEK (20.04.2020) 

Dzisiejszego dnia zapraszamy Was drogie Kangurki do wysłuchania wiersza oraz 

wykonania zadania dotyczącego ekologii, który znajduję się tuż pod wierszem :) 

Powodzenia ! 

 

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!!!  

 



A na zakończenie dzisiejszego dnia proponujemy Wam opowieść w formie ruchowej :) 

Bawcie się dobrze Drogie Kangurki :) 

 

„Spacer żuka” – opowieść ruchowa 

 
Dziecko wykonuje ruchy zgodnie z treścią opowiadania, które czyta rodzic. 

Pewien mały żuk poszedł na spacer (dzieci maszerują po pokoju ). Na swej drodze 
napotkał dużego jeża (zatrzymują się i patrzą do góry). Jeż był tak ogromny, że żuk musiał 
wysoko podskoczyć trzy razy, aby jeż go zauważył (podskakują, licząc głośno : jeden, 
dwa, trzy). Poszedł dalej(maszerują), lecz tam rosła bardzo gęsta trawa, więc żuk musiał 
się schylić, aby przejść(chodzą na ugiętych kolanach ze schyloną głową). Gdy mu się to 
udało, dotarł na bardzo piaszczystą drogę, trudne to zadanie dla żuka, trzeba szybciutko 
przebierać nogami(dzieci przemieszczają się po pokoju szybko poruszając nogami). Ale 
cóż to?! Nie udało się! Nasz żuk przewrócił się na plecy(dzieci kładą się na plecach). 
Biedny mały żuk przebierał nóżkami tak szybko i bujał się na boki (dzieci wykonują te 
czynności), ale nie udawało mu się podnieść. Nagle zawiał mocniejszy wiatr i przewrócił 
żuka z powrotem na nogi(dzieci przekręcają się na bok, później kładą się na brzuchu i 
wstają).Bardzo już zmęczony, ale zadowolony żuk wrócił do domu i położył się, aby 
odpocząć(dzieci idą powoli, następnie kładą się na brzuchu i zwijają w kulkę). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
WTOREK (21.04.2020) 
 
Dzień Dobry Kangurki :) Jak się czujecie dzisiejszego dnia ? Jesteście gotowi na kolejną 
porcję ćwiczeń.Na sam początek mamy dla Was do odejrzenia bajeczke edukacyjną pt. 
„Rady na odpady”.Miłego oglądania. :) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


Kochani a na zakończenie proponujemy Wam poniżej zabawę paluszkową  
„Deszczowy Spacerek” które pozwoli w ciekawy sposób spędzić wolny czas dzieckiem, a 
przy okazji udoskonalicie sprawność manualną oraz umiejętności aktywnego słuchania 
Waszej pociechy. :) 
 

 

 

Poszła pani na spacerek. 

(Dzieci chodząpalcami wskazującym i środkowym po stoliku, w jednym kierunku,) 

 

Deszczowe chmury 

przywiał wiaterek. (dmuchają,) 

 

Gdy daleko od domu już była, 

deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła. 

(układają jedną dłoń poziomo i wsuwają pod nią drugą dłoń ułożoną pionowo,) 

 

Gdy kropla za kroplą spadała, 

(stukają palcami jednej dłoni po zewnętrznej stronie drugiej dłoni,) 

 

pani pod parasol się schowała. 

(kładą jedną dłoń poziomo i wsuwają pod nią drugą dłoń ułożoną pionowo,) 

 

Gdy deszczyk przestał padać, 

parasol złożyła i do domu wróciła. 

( chodzą palcami wskazującym i środkowym po stoliku, w odwrotnym kierunku niż 
poprzednio) 

 

  

 

 

ŚRODA (22.04.2020) 

Witam Was moje drogie Kangurki.Czy wiecie jaki dzisiaj jest dzień ? 

Otóż dziejszego Dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W związku z Tym 

zachęcamy Was do pokolorowania, odzobienia naszej planety ! (Technika dowolona) 

 

 

 



 



SMUTNE DRZEWKO I WESOŁE DRZEWKO”– zabawa ruchowa. 

Kochane Kangurki proponujemy Wam kolejną porcje zabaw ruchowych.Miłej zabwy ! 

 

Dzieci, zastanawiają się, kiedy drzewo jest wesołe a kiedy smutne? Co może być 

przyczyną takiego stanu drzew, próbują sobie wyobrazić, jak mogłoby się czuć drzewo 

zdrowe /wesoło/ i drzewo zniszczone / smutno/. 

Maszerujemy w rytm piosenki. Dzieci naśladują piękne WESOŁE zdrowe drzewa, a gdy 

muzyka milknie dzieci naśladują SMUTNE zniszczone drzewko 

 

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

 

CZWARTEK (23.04.2020) 
 
Drogie Kangurki ! Witamy Was w słoneczny czwartkowy dzień :) 
Na sam początek proponujemy Wam zabawę matematyczną „Kolorowe Pojemniki” 
Narysujcie wspólnie z rodzicami  3 pojemniki w kształcie prostokąta, kwadratu lub koła 
Pierwszy pomalujcie na niebiesko, drugi pomalujcie na zielono , trzeci na żółto, a ostani na 
brązowo, Pamiętajcie o kolejności . 
Jeśli macie  problem z narysowaniem to przesyłamy Wam gotowy  szablon do 
pokolorowania.  

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


 

 

Kochani A na zakończenie dnia  musimy się trochę poruszać, mamy dla Was piosenke 

„Nasza Planeta” 

 

Nasza planeta- Śpiewające Brzdące  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

1. Nasza planeta wzywa nas, 
Na Ziemi misję zacząć czas. 
Wołamy głośno S.O.S. 
Pomoc potrzebna Ziemi jest. 
Ref. Trzeba nam zieleni, 
Czystej atmosfery, 
Segregacji śmieci, 
Pomogą w tym dzieci. 
2. Ekologiczna misja trwa, 
Sadzimy drzewa gdzie się da. 
Wołamy głośno S.O.S. 
Pomoc potrzebna Ziemi jest. 
Ref. Trzeba nam zieleni, 
Czystej atmosfery, 
Segregacji śmieci, 
Pomogą w tym dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 

PIĄTEK(24.04.2020) 

Dzisiejszego dnia proponujemy wykonanie wspólnie z rodzicami pracy plastyczno – 

technicznej „Wiatraczek”, wykonany z jednego kawałka papieru, przytwierdzony do 

sztywnego patyka. Wiatraczek może być bardzo atrakcyjną zabawką. Ozdóbcie wiatraczki 

według własnego pomysłu.  

 

Jak wykonać wiatraczek znajdziecie pod tym linkiem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o  

https://www.facebook.com/watch/?v=637147390401008  

 

Pamiętajcie Kochane Dzieci o częstym i dokładnym myciu rączek - lisek już na Was czeka 
:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.facebook.com/watch/?v=637147390401008
https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

