
     Chronimy przyrodę                                            Środa 22 kwietnia 

 

Zabawa integracyjna w kole  „ Bocian i żabki”  

Dziecko  naśladuje ruchem słowa tekstu: 

 

Stajemy wszyscy w kole 

Chwytamy się za ręce 

Skaczemy jak najwyżej, kucamy jak najprędzej. 

Za ręce się łapiemy 

Jak żabki w przód skaczemy 

Teraz podskok 

Jak raki powracamy 

Języki wysuwamy i szybko je chowamy 

A teraz dla ochłody, liżemy zimne lody. 

Stoimy na podłodze 

Tylko na jednej nodze – podskok i zmiana 

 

 

Burza mózgów „Dlaczego musimy dbad o przyrodę?” 

 „Musimy dbad o przyrodę, bo .........................”. 

Spróbuj razem z rodzicem wymyśled 5 sposobów w jaki sposób  i dlaczego 

musisz dbad o otaczającą nas przyrodę. Za każdy pomysł przysługuje Ci 1 punkt.  

No i co ile ich zdobyłeś? Czekam aż się pochwalisz.  

_________________________________________________________________ 

Przeczytaj swojemu dziecku wiersz. Policzcie wspólnie razem ile śmieci 

wyrzuciły dzieci, np.: sznurek, patyki, butelki licząc każdy rodzaj śmiecia jako 

jedną sztukę. 

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

kiedyś tam wyrzucił Jurek 

poplątany stary sznurek 

A nazajutrz obok sznurka 

od banana spadła skórka 



wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

wyrzucili bez wahania 

swoje worki po śniadaniach. 

A papierki po cukierkach 

wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka, 

jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów stos patyków, 

potem butelka i rurki z plastiku. 

Ot tak, od sznurka Jurka, 

wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki wielka góra, 

której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko 

lecz śmietnisko mamy blisko. 

Niech dziecko na kartce papieru narysuje dużą liczbę, która jest odpowiedzią 

na tą zagadkę a następnie ozdobi ją w dowolny sposób. 

Brawo udało Ci się oby tak dalej! 

 

Dwiczenia oddechowe " Oczyszczamy jezioro" – przygotuj kawałki podartych 

na małe kawałeczki gazet, słomkę i miseczkę. (stolik - jezioro, dziecko- 

pomocnik ). Przenoszenia za pomocą słomek kawałków  gazet rozsypanych na 

stoliku do miseczek. 

Brawo jesteś mistrzem oczyściłeś jezioro ze śmieci! 

 

A teraz wykonaj dwiczenia z książki POLICZANKI strona24 i 25   

 

Zabawa ruchowa : „Papierki i ja”- dziecko taoczy przy dowolnej  muzyce, na 

przerwę zatrzymuje się i podnosi z podłogi serwetkę . Rysuje w powietrzu wg 

polecenia rodzica np. dom, kwiatka, rybkę itp. Zabawę powtarzamy dowolną 

ilośd razy. 

 

Karty pracy dla dzieci, które nie odebrały książki „Policzanki”  



 

 

 



 

 

 


