
TYDZIEŃ VII.  29 kwiecień 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w ostatnią środę kwietnia  

i zapraszam do wspólnej pracy. 

Cały tydzień  patronuje nam Matka Boża Królowa Polski,   

pomódlmy sią więc za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny, za szybki powrót do 

przedszkola, o deszcz oraz ustanie pandemii: 

 

 

„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: „SEGREGUJEMY ODPADY” 

 



 

■  ZACZYNAMY od dobrze nam znanych ćwiczeń, 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. 

 

■  „Łąka” wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej 

Gdy rodzic czyta wiersz dziecko może go interpretować ruchem. Możecie 

również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, 

np.: zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość.  



Jak tu pięknie dookoła!  

Strumyk szemrze, kwitną zioła,  

skaczą żabki, buczą bączki  

– jak nie lubić takiej łączki?  

Pośród kwiatków sobie łażą  

Ala, Ola, Staś i Kazio.   

Nagle patrzą – jakiś dołek,  

a w tym dołku jest tobołek.  

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… 

a tam…  

– Patrzcie! Stos papierków,  

trzy butelki, pięć cukierków,  

jedna guma…  

– Już wyżuta…  

– Dwie gazety i pół buta,  

dwie torebki, cztery puszki…  

– I zużyte trzy pieluszki!  

– Ktoś na łące biwakował  

i te śmieci tu wpakował.  

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…  

– Zamiast zabrać je do domu.  

– Wiecie, jak tak dalej będzie,  

jak będziemy śmiecić wszędzie,  

to się Ziemia zdenerwuje,  

tak że każdy pożałuje!  

– Będzie miała dość brudasów,  

bo jest miła, lecz do czasu!  

– Zagra wszystkim nam na nosie  

i przepadnie gdzieś w kosmosie,  

a my zostaniemy sami,  

płynąc luzem pod gwiazdami… 

– A więc póki krąży w kółko,  

niech się brudas puknie w czółko!!!  

Jak naśmiecisz, to posprzątaj.  

A jak nie – to marsz do kąta. 

Kilka pytań: Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę? Jak mogły się czuć, gdy 

spacerowały po czystej, pięknej łące? Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły? 

Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu? Jak myślicie, dlaczego 

ktoś zostawił śmieci na łące? Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka 



wiersza dla tych, którzy naśmiecili? Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym 

osobom, które nie chcą po sobie posprzątać? Czy jest to prawdziwa i skuteczna 

rada, czy raczej żart? Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? 

Jeśli pytania są trudne można jeszcze raz przeczytać wiersz, bądź fragmenty. 

Warto wspomnieć, że rada autorki „marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara 

nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie sprzątnąć.  

■   Piosenka: „Moja planeta” – zabawa ruchowa przy piosence. 

     sł. Justyna Holm 

     muz. Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi.  

Moja planeta nie ma ceny. 

Moja planeta jest rano niewyspana.  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama 

Moja planeta nie spadła tu z Księżyca.  

Moja planeta to tajemnica. 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana.  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama 

Ref.:  SOS to Ziemia woła ludzi.  

         Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić.  

         SOS ratujmy siebie sami.  

         SOS do siebie wysyłamy. 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje. 

Ref.:  SOS - to Ziemia woła ludzi 

        Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

        SOS - ratujmy siebie sami 

        SOS - do siebie wysyłamy 

Tak to prawda…  

 

■   „Ekologiczny dom” - bajka edukacyjna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


■  „Ekoprzyjaciel z wyprawki” – poszukajcie w waszej wyprawce kartki  

z nr 46. Proszę o wypchnięcie kształtu ekoprzyjaciela z dziurkami. Przewleczcie 

sznurowadło przez dziurki w ubraniu smoka oraz w kołach roweru. Teraz możecie 

pobawić się z waszym ekoprzyjacielem. 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 2a.  Na tej stronie widzimy dwie ilustracje 

przedstawiające Adama, który śpi smacznie w łóżku. Proszę pokolorować zieloną 

kredką ramkę ilustracji, na której Adam pamiętał o konieczności oszczędzania 

energii (będzie to druga ilustracja) oraz otoczyć pętlami fragmenty ilustracji, które 

na to wskazują. Proszę o odszukanie 7 różnic między ilustracjami i postawienie 

przy nich znak „X”. Przy pomocy kartonika możecie sprawdzić czy dobrze 

zaznaczyliście.    

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 2b.  

Widzimy cztery pojemniki: niebieski - papier, brązowy - kompost, żółty – metal, 

plastik, zielony – szkło. Proszę o wycięcie z dołu strony dziesięciu obrazków  

i wklejenie w odpowiednim miejscu pod właściwym pojemnikiem. Np. pierwszy 

obrazek to słoik, czyli szkło, więc go wkleimy pod zielony pojemnik, itd.  

Poza tym, proszę zastanówcie się jeszcze i niech rodzice podpowiedzą, gdzie 

wyrzucimy przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie? 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 3a.  

W pierwszym poleceniu na tej stronie najpierw proszę policzcie, ile widzicie 

pojemników i wpiszcie odpowiednią liczbę w kratkę obok czyli w górnym lewym 

rogu. Następnie rysujcie pojemniki po śladzie stosując kolory przyporządkowane 

poszczególnym grupom odpadów.  

 



W drugim poleceniu z tej strony należy najpierw przeczytać wyrazy (kapsel, folia, 

obierki, gazeta) i połączyć je z właściwymi obrazkami. I dodatkowe pytanie:  

co wrzucamy do zielonego pojemnika? 

 

■   Poniższy rysunek przedstawia czas rozkładu poszczególnych odpadów.  

Proszę o pokolorowanie tego rysunku. 

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

 



■   A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

Należy połączyć odpad z odpowiednim pojemnikiem. 

 
 

 



 



 



 


