
Poniedziałek się zaczyna niech na waszych buźkach pojawi się wesoła mina :)

 Drugi tydzień maja poświęcimy na tematykę dotyczącą drzew,  a dokładnie dzieci spró-
bują zrozumieć  dlaczego  drzewa i lasy  są bardzo ważne w życiu człowieka. 
 Zanim wysłuchacie bajeczki  pobawcie się przy  piosence, żeby się rozruszać.  Popro-
ście mamę,albo  rodzeństwo, żeby   pobawili się  się razem z wami  „Głowa ramiona ko-
lana pięty”. Jak dzieci usłyszą piosenkę będą wiedziały jak się bawić.
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

       
    A teraz usiądźcie wygodnie  i uważnie wysłuchajcie  bajki  pt: 
 „Fałszywe wyniki, czyli jak ważne są drzewa w mieście -  bajka będzie połączona  z 

oglądaniem ilustracji które pomogą skupiać uwagę dziecka. Będą występowały  „Zwie-
rzęta jako  detektywi dociekający  prawdy o drzewach. 
https://tuptuptup.org.pl/falszywe-wyniki/ 
 
 Po wysłuchaniu bajki spróbuj odpowiedzieć na pytania 

Do czego są potrzebne drzewa w mieście?
W jaki sposób rudy kot przeszkadzał młodym ekodetektywom?
W jakich miejscach  ekodetektywi rozstawiali mierniki czystości  powietrza?

 Na spacerku z rodzicami -  poobserwuj  otoczenie i zwróć uwagę  na liczbę dużych 
drzew, które rosną blisko twojego domu wskaż   „Które drzewo jest największe, a 
które najmniejsze ? Możecie pobawić się w zabawę „Kto pierwszy do drzewa. 

Ciekawostka 
 W  naszym ogrodzie przedszkolnym rośnie dużo kasztanowców i lip są także drzewa 
iglaste, które  dbają o to, aby przedszkolaki oddychały świeżym powietrzem. 

A we wtorek moje dziecko bądź radosne jak słoneczko.

Więc zacznijcie od rozruszania ciałka przy  piosence  
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 I z taka radością wykonajcie zadanie wtorkowe. Wybierzcie, które drzewko wolicie wyko-
nać. 

 Pierwsza propozycja 
 „Trójwymiarowe drzewo-  trzeba będzie spróbować wyciąć  z kartonu szablon  

drzewa  i skleić  w odpowiedni sposób. Wyciąć  zielone  listki  i nakleić  na gałąz-
kach.  
Jak krok po kroku wykonać  takie drzewko podaję link gdzie będzie wszystko poka-
zane. 
 https://tuptuptup.org.pl/trojwymiarowe-drzewo/

    Druga  propozycja  to drzewko z rączki. Potrzebne będą bibuła, klej, brązowy 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://tuptuptup.org.pl/trojwymiarowe-drzewo/
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
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i niebieski  brystol. Na dole możecie z bibuły dokleić zieloną trawę.  

 
 
               
Podczas  spaceru  do parku  poopowiadajcie mamie lub tacie  jakie obserwujecie zmiany 
w przyrodzie. W maju te zmiany są bardzo widoczne.  
Pobawcie  się w zabawę twórczą dokończ zdanie „Lubię drzewa, bo…”  dziecko kończy 
zdanie.

Możecie pobawić się w zabawę dydaktyczno - ruchową Stań według wskazówek, która bę-
dzie kształtowała pojęcia matematyczne. • stań obok drzewa • przykucnij pod (konarem, ga-
łęzią) • schowaj się za drzewo • stań przy drzewie • stań  między dwoma najbliższymi drze-
wami, itp. • wymyślamy ukłony dla drzew w podziękowaniu za wspólna zabawę.

„No, a w środę nasz  króliczek będzie śpiewał jak słowiczek „
Pewnie się domyślacie,  że przygotowaliśmy piosenkę. Tak tak będzie to piosenka  „Bo zie-
mia to wyspa zielona. Byłoby miło posłuchać nagrania  odważnego dziecka jak śpiewa pio-
senkę chociaż jedną zwrotkę i refren.

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

1.Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

2.Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.

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


Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,

3.Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,

Czwartkowe zadanie trochę  łamigłówką się stanie. Przed dziećmi wykonanie ekspery-
mentu.

Czy rośliny się pocą? Przeprowadźcie eksperyment i odkryjcie czy i jak woda paruje z ro-
ślin i jakie to przynosi korzyści. Czy wiecie jak rośliny wpływają na klimat ? 

Potrzebne materiały do eksperymentu:
słoik z nakrętką

kilka gałązek z liśćmi (najlepiej drzew liściastych
olej
woda

Instrukcja wykonania eksperymentu

Do słoika wlejcie wodę, a potem olej. Warstwa oleju powinna równo przykryć powierzchnię
wody, żeby uniemożliwić jej parowanie. Umieśćcie rośliny w słoiku w taki sposób, aby 
łodygi były zanurzone w wodzie, a liście znajdowały się ponad warstwą oleju. Zakręćcie 
szczelnie słoik i pozostawcie go w nasłonecznionym miejscu, np. na parapecie. Następnego 
dnia zaobserwujcie, co się zmieniło i wtedy przedstawcie dziecku wnioski z eksperymentu. 

Co się zmieniło?
Na ściankach słoika gromadzi się skroplona para wodna.
Czy woda znajdująca się pod warstwą oleju mogła wyparować?
Nie. Warstwa oleju uniemożliwiła parowanie.
Skąd wzięła się skroplona para wodna na ściankach słoika?
Gdy robi się gorąco, zaczynamy się pocić, dzięki czemu nasze ciała się nie przegrzewają. 
Rośliny również potrafią zabezpieczyć się przed przegrzaniem. Gdy temperatura powietrza 
rośnie (tak jak miało to miejsce w zakręconym słoiku wystawionym na słońce), rośliny tracą
wodę przez aparaty szparkowe, które znajdują się w liściach. Parowanie wody z 
nadziemnych części roślin (liści, łodyg) nazywamy transpiracją. Słoik był zakręcony, więc 
woda parująca z liści nie mogła się ulotnić i osadziła się na ściankach słoika.
Wiecie już, że rośliny transpirują, czyli wyparowują wodę przez liście. Domyślacie się, 
jaki ma to wpływ na temperaturę w mieście?



Dzięki temu procesowi na terenach z dużą ilością zieleni wilgotność powietrza jest większa.
Dodatkowo, wpływa to na zmniejszenie temperatury w upalne dni. 

 

A w  piąteczek  wesolutko zacznij ruszać się  prędziutko.  Jak muzyka zacznie grać zacznij 
ćwiczyć i o formę dbać.

W zabawie trzeba uważnie słuchać kiedy należy tańczyć, a kiedy wykonywać ćwiczenia. 
Miłej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Na podsumowanie tygodnia dzieci wezmą udział w zabawie prawda czy  fałsz. Narysujcie 
na jednej  karteczce buźkę uśmiechniętą na drugiej buźkę smutną. Jeżeli zdanie przeczytane 
przez mamę będzie prawdą  pokażcie uśmiechniętą buźkę, jeśli to będzie fałsz buźkę 
smutną. 

 Drzewa to domy dla zwierząt i ptaków 

 Drzewa można niszczyć 

 Drzewa pochłaniają  spaliny i zanieczyszczenia 

Dzięki drzewom mamy wiatr i cień na upalne dni.

Drzewa należy wszystkie pościnać. 

Dzięki drzewom mamy czyste powietrze 

Wyzwanie dla Króliczków  kto ma taką możliwość prosimy o posadzenie  drzewka w swoim 
ogrodzie, które będzie rosło razem z wami. A może już takie drzewko rośnie bo tata zasadził je
gdy przyszliście   na świat. Chodzi o wykonanie zdjęcia dziecka i drzewka które bardzo się 
przyda do realizacji  naszego projektu „Przyjaciele natury” 
Jeśli dziecko nie ma możliwości posadzenia drzewka może zrobić zdjęcie ze swoim ulubionym 
drzewem z parku jak się do niego przytula lub kłania pokazując szacunek drzewom .

Zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia  udziału w naszym wyzwaniu. 

Dodatkowe propozycje dla chętnych dzieci 
Po skopiowaniu  linku znajdziecie piękne zdjęcia różnych drzew ich liści, nasion, kwia-
tów będziecie mogli popatrzeć z bliska na te piękne fotografie. 
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2020/02/zalacznik_2.3.1.pdf 

Opowiadanie z ilustracjami „Szczęki i miliony drzew”
https://tuptuptup.org.pl/nierowna-walka-metalowe-szczeki-oraz-milion-drzew/ 
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