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DODATKOWE LINKI: 

 

1. Uporządkuj nazwy dni według kolejności https://learningapps.org/1098777 

 

2. Segregacja śmieci https://learningapps.org/4623738 

 

3. Wiosenne zagadki https://learningapps.org/4738220 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Dbamy o przyrodę”  

 

Dzień 1 karty pracy litery i liczby str. 70-73+ czytanka w dodatkowym załączniku 

• Odkrywanie litery „h”, „H”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie 

schematów  i modeli słów np. hamak, Hubert. Pisanie poznanej litery po śladzie 

(możliwość wydrukowania wzoru poniżej). 

• Dziecko dzieli słowo hamak, Hubert na sylaby i na głoski. Liczy ile w danym słowie 

jest sylab a ile głosek. Proszę przygotować kartoniki z literami. Dziecko próbuje  

ułożyć wyrazy podane przez rodzica.  

https://learningapps.org/1098777
https://learningapps.org/4623738
https://learningapps.org/4738220


 

 

Dzień 2  karty pracy część 4 s. 12,13.  

• Czytanie wiersza:  

Rośnie las 

Rośnie las, pachnie las, 

rosa pada z nieba… 

A na stole jesionowym 

bocheneczek chleba 

 

Szumi las, pachnie las, 

ptak w gałęzi śpiewa… 

Kołysz mi się, kolebeczko 

z lipowego drzewa… 



 

Rośnie bór, pachnie bór, 

słońce mu przygrzewa… 

A grajże mi, graj, skrzypeczko 

z świerkowego drzewa… 

 

Szumi bór, huczy bór, 

wichura się gniewa… 

Moja chatka ciepła, cicha, 

z sosnowego drzewa… (ST. Szuchowa) 

 

• Analiza przeczytanego wiersza 

 

Jakie drzewa wymienione są w wierszu? 

Jakie inne rodzaje drzew dzieci znają? 

Czy byliście w lesie na wycieczce? 

 

Dzieci wymieniają rodzaje drzew występujących w wierszu i inne drzewa, jakie 

widziały w swojej okolicy.  

 Rodzic uświadamia dziecku, że w lesie należy zachować się cicho, bo las to dom 

da zwierząt. Nie należy również lasu zaśmiecać. 

• Burza mózgów- „Z czym kojarzy Ci się las?” – zapisanie swoich skojarzeń na kartce 

samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej. 

• Wyjaśnienie słów: LASY TO PŁUCA ZIEMI – bo produkują tlen, którym 

oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste 

wydzielają olejki eteryczne. 

• Zapoznanie z warstwową budową lasu: 

 



 

• Najważniejsze typy lasów to: 

• liściaste, 

• iglaste, 

• mieszane. 

W Polsce najwięcej jest lasów iglastych, a wśród nich dominuje sosna. W grupie drzew 

liściastych najwięcej jest dębów, buków.  

Las liściasty – w polskich lasach liściastych spotykamy najczęściej następujące drzewa: dąb, 

buk, grab, klon, olsza, wierzba, topola, jesion, brzoza. 

Las iglasty – ze względu na dominujący gatunek drzew dzieli się na lasy sosnowe, świerkowe 

i jodłowe. 

Las mieszany – to przede wszystkim sosna pospolita, dąb, świerk, modrzew, brzoza, topola                

i osika. 



 



 

 

• Film edukacyjno- przyrodniczy „Co to jest las” - 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

 

Dzień 3 karty pracy część 4 s. 14,15,16,17. 

• Rodzic ustawia wcześniej przygotowane pojemniki przeznaczone do segregacji 

śmieci, mające odpowiednie kolory. Każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów. 

*Pojemnik zielony – szkło kolorowe: butelki, słoiki, buteleczki po lekach, 

*Pojemnik niebieski – gazety, ulotki reklamowe, książki, zeszyty, kartony, 

*Pojemnik żółty – przedmioty plastikowe: nakrętki, butelki, torebki foliowe, pojemniki, 

zabawki, 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


*Pojemnik czerwony – przedmioty metalowe: puszki aluminiowe po napojach, puszki po 

konserwach, kapsle, śruby, 

*Pojemnik brązowy - warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, 

zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, kości i tłuszczów! 

Wyjaśnienie przeznaczenia poszczególnych pojemników. 

• Zachęcamy dzieci do sortowania zgromadzonych śmieci. 

Rodzic uczy dzieci, co trzeba zrobić, zanim wrzuci się odpady do pojemników – zgniata 

puszki i butelki, odrywa się etykiety, odkręca nakrętki. Dobrym przykładem będzie butelka po 

soku Kubuś Play, z której łatwo odrywa się etykietę i zdejmuje zakrętkę. Dodatkowo na 

butelce umieszczony jest specjalny znak, który przypomina o przygotowaniu odpadu do 

recyklingu – „Wyrzucaj bez etykiety”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Wykonaj ćwiczenia, dopasuj śmieci do odpowiedniego kosza: 

 

 

 



 

 

 

 

 



Dzień 4 karty pracy s.18, 19. 

 

• Posłuchaj piosenki „Ziemia wyspa zielona” – link do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

 

• Tekst piosenki: 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Wenus.  

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.  

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

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.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

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. 

• Założenie hodowli hiacyntów 

Dziecko otrzymuję: doniczkę, ziemię, cebulki hiacyntów. Nabiera ziemię łopatką do 

doniczki, wsadza cebulkę. Częściową ją przykrywa , podlewa wodą z konewki                         

i  umieszcza na parapecie okna. Dziecko przez następne dni obserwuje rozwijające się 

hiacynty.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


• Wykonaj eko-  zabawkę.  

Potrzebne materiały: rolki po papierze toaletowym, opakowania po jogurcie, sokach, 

ścinki materiałów, sznurki, folia, papier kolorowy, bibuła, nożyczki, klej. 

Dzieci wybierają dowolne materiały i wykonują zabawki według własnego pomysłu. 

Jeśli uda Wam się wykonać swoje Eko-zabawki jestem bardzo ciekawa ich 

wykonania, dlatego proszę o przesłania zdjęcia☺ pochwalcie się efektami swojej 

pracy☺ przesyłam kilka propozycji Eko- zabawki: 

 

 



 

• Zanieczyszczone powietrze filmik edukacyjny - 

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/ 

Dzień 5 karty pracy liczby i litery s. 74 

• Rymowana gimnastyka -  link do muzyki 

https://chomikuj.pl/ankoscielna/dzieci/Gimnastyka+*c5*9bpiewana/Rymowan

a+gimnastyka+Stajemy+wszyscy+w+kole,1988607136.mp3(audio) 

 

Stajemy wszyscy w kole 

Chwytamy się za ręce 

Skaczemy jak najwyżej, kucamy jak najprędzej. 

Za ręce się łapiemy 

Jak żabki w przód skaczemy 

A teraz już kucamy 

Jak raki powracamy 

Języki wysuwamy i szybko je chowamy 

A teraz dla ochłody, liżemy zimne lody. 

Stoimy na podłodze 

Tylko na jednej nodze – podskok teraz lub zmiana 

Czy ktoś przypomina bociana? 

 

• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.  

Osiem sznurówek (lub kawałki sznurka, wełny- grubsze) w dwóch różnych kolorach -

poukładać ze sznurków dwie drogi (każda składa się z czterech jednakowej długości 

sznurków w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta). Obie  drogi są 

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/
https://chomikuj.pl/ankoscielna/dzieci/Gimnastyka+*c5*9bpiewana/Rymowana+gimnastyka+Stajemy+wszyscy+w+kole,1988607136.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ankoscielna/dzieci/Gimnastyka+*c5*9bpiewana/Rymowana+gimnastyka+Stajemy+wszyscy+w+kole,1988607136.mp3(audio)


równoległe. 

Zapytać dziecko : − Czy obie drogi mają taką samą długość? 

Jedna z dróg zakręca (ułożyć w półkole jedną z linek)  

I zapytać: 

- Czy teraz drogi mają taką samą długość? 

- Dlaczego tak uważasz, że czerwona droga jest dłuższa?  

 

Wrócić jeszcze raz do pierwszego przypadku:  

− Czy drogi mają taką samą długość?  

− Dlaczego tak uważacie?  

 

Jedna z dróg zakręca:  

− Czy drogi nadal mają taką samą długość?  

− Jak można udowodnić, że są tej samej długości? (Drogi mają taką samą długość, bo 

nadal są te same cztery skakanki, tylko przesunięte). 

• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. 

Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy 

dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.   

(Można zmierzyć dywan swoimi stopami) i zapytać: 

Dlaczego wyszły nam różne wyniki?  

− Czy wasze stopy są jednakowej długości?  

• Mierzenie długości dywanu krokami. Każde dziecko mierzy długość dywanu 

krokami, które głośno liczy. − Dlaczego wyszły nam różne wyniki? − Z czym jest 

związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem). 

• Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Linijka, dywan, mierzy linijką długość dywanu.  

                                                          

 

Prezentacja na temat ekologii   

 
https://view.genial.ly/5e9376ccf4ee500d9fe588d8/dossier-maly-ekolog 

 

 

QUIZ 
 

https://view.genial.ly/5e9515d8f4ee500d9ff48f77/learning-experience-challenges-
quiz-malego-ekologa 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9376ccf4ee500d9fe588d8/dossier-maly-ekolog
https://view.genial.ly/5e9515d8f4ee500d9ff48f77/learning-experience-challenges-quiz-malego-ekologa
https://view.genial.ly/5e9515d8f4ee500d9ff48f77/learning-experience-challenges-quiz-malego-ekologa


JĘZYK ANGIELSKI: 

Farm – farma 

Jungle – dżungla 

Sheep – owca 

Snake – wąż 

Cow – krowa 

Tiger – tygrys 

Guck – kaczka 

Monkey – małpa 

Horse – koń 

Hen -kura 

A cow lives on a farm – krowa mieszka na farmie. 

A tiger lives in the jungle – tygrys mieszka w dżungli. 

  

Moi drodzy poniżej link z piosenką do wysłuchania: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

Zachęcam Was do obejrzenia krótkiej  bajki: 

https://youtu.be/hewioIU4a64 

 

 

Wszystkie prace, rysunki , które macie ochotę wykonać chowajcie do teczki. 
Pokażecie mi je po powrocie do przedszkola.   

Możecie też, wysłać mi zdjęcia jak pracujecie☺ 
 

Uściski dla każdej Sówki. 

          P. Karolina 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://youtu.be/hewioIU4a64
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