
TYDZIEŃ VII.  27 kwiecień 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w ostatni poniedziałek kwietnia  

i zapraszam do wspólnej pracy. 

Temat najbliższego tygodnia to: „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”  

W najbliższym tygodniu będziemy uczyć się, w jaki sposób dbać o planetę. 

Poznamy słowa „ekologia” i „ekologiczny”. Utrwalimy sobie informacje  

o sposobach segregowania śmieci w domu oraz w sortowni. Pouczymy się  

o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. Przypomnimy zasady 

bezpieczeństwa, które dotyczą używania urządzeń elektrycznych. Poznamy literę 

„z”, nauczymy się ją rozpoznawać i kreślić po śladzie oraz pisać samodzielnie  

w powiększonej liniaturze. Poznamy znak większości i mniejszości.  

Poznamy nową piosenkę w wykonaniu Majki Jeżowskiej „Moja Planeta”.  

Zatem rozpocznijmy ten nowy tydzień i nowy dzień modlitwą do  

Matki Bożej Królowej Polski, która patronuje nam w tym tygodniu  

i pomódlmy sią za naszą Ojczyznę, ustanie pandemii oraz deszcz: 

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, 

Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 



Temat dzisiejszego dnia to: „EKOPRZYJACIELE” 

 

 

Powitanka dla przedszkolaka 

sł.: A. Markowa, muz.: J. Papaj  

Dzień dobry! Jak się macie?  

Co tam w domu, co tam w klasie?  

Gdy każdy wesoło rano wstanie,  

będzie piosenka na powitanie.  

Dzień dobry! Co nowego?  

Co miłego, mój kolego?  

Nim każdy się weźmie do swej pracy,  

będzie piosenka na powitanie.  

Piosenka powitanka, śpiewaj ją każdego ranka.  

Powitanka ta niech ci radość da.  

Dzień dobry dla każdego  

dla małego i dużego.  

Bo gdy się uśmiechasz, zdrowy będziesz,  



humor powróci zawsze i wszędzie.  

Dzień dobry, razem nućmy  

nie próżnujmy, nie marudźmy!  

Niech każdy zaśpiewa razem z nami  

naszą piosenkę na powitanie.   

Piosenka powitanka, śpiewaj ją każdego ranka.  

Powitanka ta niech ci radość da. 

■  A teraz dobrze już nam znane ćwiczenia, które zwiększą sprawność fizyczną 

dziecka a przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, ćwiczenie 

koordynacji ruchowej.  

1. „Witamy się” – powitanie w parach, każde dziecko z każdą osobą w domu: 

dłońmi, ramionami, stopami, kolanami, pośladkami itp. 

2. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na dźwięk 

tamburyna lub innego instrumentu muzycznego rozprostowanie rąk  

i uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

3. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” 

mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy.  

Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupa „wypychamy” w górę tak, 

aby powstał swego rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami. 

4. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki). 

5. „Przenosimy jajka” – pozycja stojąca na obwodzie koła, podawanie np. 

woreczków gimnastycznych lub innych przedmiotów, które mamy w domu, 

do drugiej osoby po prawej stronie, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności  

z lewą ręką i w lewą stronę. 

6. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, 

wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Powtórzenie 4 razy. 

7. „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego  

w kierunku rozłożonego na podłodze woreczka tak, aby dotknąć czołem 

podłogi. 

8.  „Zwierzęta do stodoły” – dziecko naśladują chód wybranego przez siebie 

zwierzątka z wiejskiego podwórka. Na dźwięk bębenka siada w siadzie 

skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na dźwięk tamburyna spaceruje dalej. 

Powtórzenie 4 razy. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 



 

■  Posłuchajcie wiersza i postarajcie się zapamiętać, którzy członkowie rodziny 

wzięli udział w wycieczce. Policzcie, proszę, o ilu środkach transportu 

rozmawiali: 

Nowa moda  
Małgorzata Strzałkowska  

W domu Oli oraz Ali  

wszyscy razem się zebrali,  

aby wspólnie pogawędzić,  

jak sobotę miło spędzić.  

Uradzili, jedząc ciasto,  

że pojadą gdzieś za miasto,  

lecz z powodu tej wycieczki  

do solidnej doszło sprzeczki.  

– Autem! – mówi wujek Tadek.  

– Na motorach! – woła dziadek.  

Na to babcia: – Autobusem!  

Mama: – Lepiej minibusem!  

Ala z Olą grzmią donośnie,  

że taksówką jest najprościej.  

Tylko tata głową kiwa,  

po czym nagle się odzywa: 

– Samochody, autobusy,  

motocykle, minibusy  

– każdy z nich okropnie smrodzi,  

a to naszej Ziemi szkodzi.  

Po co spalin jej dokładać?  

Lecz jest na to dobra rada –  

pojedziemy rowerami,  

bo nie trują spalinami.  

Poprzez lasy, łąki, pola  

pędzi Ala, za nią Ola,  

mama, tata, babcia, dziadek,  

a na końcu wujek Tadek.  

Nowa moda jest w rodzinie  

i rodzina z tego słynie,  

że w sobotę się wybiera  

na wycieczkę na rowerach.  

Ziemia też oddychać musi,  

bo inaczej się udusi. 



Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? Ilu było członków tej rodziny? 

Czy ktoś potrafi wymienić członków tej rodziny? Jakimi środkami transportu 

chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu wymienili członkowie 

rodziny? Dlaczego wybrali rowery? Co znaczy słowo „moda”? Co oznacza słowo 

„ekologiczny”?  

Wikipedia wyjaśnia, że „moda” to podsystem komunikacyjny charakterystyczny 

dla danej epoki lub struktury macierzystej, który reguluje wewnętrzne  

i zewnętrzne przejawy ekspresji członków danej zbiorowości. Ze względu na 

presję grupy jest narzucana jednostkom, które ją bezrefleksyjnie powielają.  

Może mieć wpływ na identyfikację jednostek z grupą, bądź na mimikrę tych, 

którzy chcieliby zwiększyć swój status społeczny poprzez naśladowanie osób 

„modnych”. 

Słownik Języka Polskiego PWN wyjaśnia, że „ekologiczny” to: 

1. dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt, 

2. związany z ochroną środowiska 

3. wyprodukowany ze składników naturalnych. 

■   „Z jak zegar” – prezentacja litery w wyrazie: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna
https://sjp.pwn.pl/sjp/ekologiczny;2456409.html


Popatrzcie na planszę z monografią litery „z”. Podzielmy wyraz „zegar” na sylaby 

i wyklaskajmy: ze-gar, jednocześnie wskazując kolejne pola na planszy.  

Teraz popatrzmy na planszy na model głoskowy z pól niebieskich (spółgłoski)  

i czerwonych „samogłoski”,  i wypowiedzmy z-e-g-a-r. Proszę policzcie z ilu 

głosek składa się słowo „zegar”.  

Teraz zwróćcie uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. 

 

Jeśli posiadacie w domu skakankę lub dłuższy sznurek to można z niego ułożyć 

literę „z”.  

■   „Jakie to słowo?” – zabawa językowa 

Proszę popatrzcie na poniższe słowa: 

z-egar,  zło-m,   ga-zda,   zebr-a,   nazw-a,   groz-a 

Wsłuchajcie się uważnie, żeby określić, jakie to słowo i na którym miejscu 

słyszycie w nim głoskę „z”, na początku czy w środku słowa? 

         

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 1a.  

Na pierwszej stronie widzimy sześć zegarów i podpisy pod nimi.  

Waszym zadaniem jest pomalować na czarno wskazówki tych zegarów, 



UWAGA!, które są podpisane tak samo, jak „zegar” w ramce. Czyli będzie to 

czwarty i szósty zegar. Następnie podkreśl litery, którymi poszczególne wyrazy 

różnią się od wyrazu pod zegarem w ramce. W ich miejsce proszę umieścić 

nalepki z właściwymi literami. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 1b.  

W tym ćwiczeniu widzimy dwoje zwierząt i trzy rzeczy: zebra, koza, walizka, 

zamek, obraz. A obok z prawej strony w rzędach litery. W każdym z tych rzędów 

proszę pokolorować na czerwono pola z literami, z których składa się dana nazwa. 

Litery, które pozostaną niepokolorowane wpisujemy do poniższej liniatury. 

Utworzą one słowo, które brzmi: „recykling”.  

 

Drugie polecenie z tej strony, to napisać małą i wielką literę „z, Z” po śladzie. 

 

■   A to dodatkowe karty pracy dla chętnych oraz tych którzy bardzo chcą ćwiczyć 

umiejętności grafomotoryczne. Dla tych, BRAWO!!!! 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 



  



 



 


