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      Rozkład materiału dla gr. 3 i 4
                      (od 20 do 24 kwietnia)

              DBAMY O PRZYRODĘ!

1.Poniedziałek- POTĘGA WODY

* Zamknij oczy, posłuchaj i nazwij słyszane odgłosy:

https://youtu.be/tusfBTM3fFU?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/P7zJmXauNVE?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/wQMe94qRHxA?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/UR4mjn53IoU?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/YZiF_PY8mmA

* Przyglądnij się obrazkom.  W tych miejscach, zjawiskach ukrywa się woda na Ziemi. 

https://youtu.be/tusfBTM3fFU?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/YZiF_PY8mmA
https://youtu.be/UR4mjn53IoU?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/wQMe94qRHxA?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
https://youtu.be/P7zJmXauNVE?list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1


* Oglądnij film edukacyjny pt: ''Cykl hydrologiczny'':

https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8

* Ćwiczenie grafomotoryczne:
Łącz kropki ze sobą, a powstały rysunek pokoloruj :D :

https://i1.wp.com/eduzabawy.com/wp-content/uploads/2020/04/DzienZiemiGrafomotorykafb.jpg?
resize=400%2C250&ssl=1

* A teraz zapraszam na eksperymenty z wodą:

https://youtu.be/2UPT75dIYts

* Zabawa ruchowa '' Nie zamocz stopy w rzece''
Rozłóż na dywanie (rzece) poduszki (kamienie) i próbuj przeskakiwać z kamienia na kamień, 
uważając do wody. 

* Dla dzieci chętnych proponuję filmy edukacyjne poszerzające wiedzę o wodzie, jej roli w 
przyrodzie oraz proekologicznych zachowań człowieka wobec niej:

https://youtu.be/WYIGCgYpFRE
https://youtu.be/plQ8rCApNIQ
https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y

https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y
https://youtu.be/plQ8rCApNIQ
https://youtu.be/WYIGCgYpFRE
https://youtu.be/2UPT75dIYts
https://i1.wp.com/eduzabawy.com/wp-content/uploads/2020/04/DzienZiemiGrafomotorykafb.jpg?resize=400%2C250&ssl=1
https://i1.wp.com/eduzabawy.com/wp-content/uploads/2020/04/DzienZiemiGrafomotorykafb.jpg?resize=400%2C250&ssl=1
https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8


https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI

* Znajdź różnice    *Połącz pasujące do siebie obrazki
http://www.pm97.edu.lodz.pl/prezentacje/Ekoskrzat%20i
%20rzeki%202012.pdf

2. Wtorek: JESTEM PRZYJACIEM PRZYRODY
*Posłuchaj wiersza 

"Tylko jeden raz" M. Buczkówna 

Chcą żyć, jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta,
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsnuwa sieci.

I paź królowej - motyl -
niech fruwa tęczowo - złoty,
i ślimak środkiem dróżki
niech pełznie, wystawia różki…

Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni…
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie 
las.
Jak i ty – żyją tylko raz

* Wskaz które zwierzątka występują w wierszu:

http://www.pm97.edu.lodz.pl/prezentacje/Ekoskrzat%20i%20rzeki%202012.pdf
http://www.pm97.edu.lodz.pl/prezentacje/Ekoskrzat%20i%20rzeki%202012.pdf
http://www.pm97.edu.lodz.pl/prezentacje/Ekoskrzat%20i%20rzeki%202012.pdf
https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI


Zapamiętaj! ZIEMIA TO WSPÓLNE MIESZKANIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĄT I ROŚLIN. 

KOCHAJMY JĄ I DBAJMY O 
NIĄ!
* QUIZ '' Czy jestem przyjacielem przyrody?''
Wytnij dwa kółka z papieru. Na jednym narysuj minkę uśmiechniętą, a na drugim smutną.

Posłużą ci one do udzielania odpowiedzi. Jeśli uważasz, że dane zachowanie jest dobre, podnieś 
minkę uśmiechniętą, a jeśli złe- smutną.

ZACZYNAMY!

Śmieci wyrzucamy byle gdzie.
Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran. 
Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło.
Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucany do kosza.
Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go.
Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 
Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię.
Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.
Używamy toreb wielokrotnego użytku.
Na wiosnę wypalamy trawy.



Sadzimy drzewa i kwiaty.
Chodzimy po chodnikach.

*Zabawa ruchowa ''Chodzenie po chodniku''
Rozłóż na podłodze sznurek, tasiemkę itp. i wyobraź sobie, że to chodnik.
Następnie postaraj się przejść po sznurku tak aby nie deptać zielonego trawnika (podłogi).
Zabawę powtórz kilka razy.

W czasie zabawy słuchaj i ucz się piosenki.
https://youtu.be/pRNtFXew_VE

W wolnej chwili oglądnij bajkę edukacyjną.

https://youtu.be/3oYYDXW1mMc

https://youtu.be/1PThAnyReK4

3.Środa DZIEŃ ZIEMI

https://youtu.be/1PThAnyReK4
https://youtu.be/3oYYDXW1mMc
https://youtu.be/pRNtFXew_VE


Kochani dzisiaj nasza MATKA ZIEMIA ma swoje 
ŚWIĘTO! :)

BRAWA DLA 
NIEJ!!!
* Zaśpiewajcie jej piosenkę!

https://youtu.be/pRNtFXew_VE

ZRÓBMY COŚ, CO JEJ SIĘ NA PEWNO SPODOBA.
*Zróbcie rodzinnie domek, hotel dla pożytecznych owadów.
*  Podlej kwiaty w mieszkaniu.
* W szczególny sposób zadbaj dziś o swojego pupilka (jeśli masz zwierzątko).
* Może komuś z Was udałoby się  na swojej działce? :)
*Jeśli to niemożliwe zaopiekuj się roślinami i zwierzętami wokół siebie.
MATKĘ ZIEMIĘ NAPEWNO TO BARDZO UCIESZY.

https://youtu.be/pRNtFXew_VE


ONA TEŻ MA DLA WAS NIESPODZIANKĘ:
EKOLOGICZNY ZESZYT RYSUNKOWY.

https://www.fundacja-naszedzieci.pl/sites/default/files/dokumenty/
moj_ekologiczny_zeszyt_rysunkowy_-_wersja_elektroniczna.pdf

* W wolnej chwili oglądnij program dla dzieci, w którym dowiesz się wiele ciekawostek, 
wiadomości na temat Ziemi.

https://youtu.be/c8Y_245xmv0
    

            Może ten film Cie do czegoś zainspirował? :)
            

https://youtu.be/c8Y_245xmv0
https://www.fundacja-naszedzieci.pl/sites/default/files/dokumenty/moj_ekologiczny_zeszyt_rysunkowy_-_wersja_elektroniczna.pdf
https://www.fundacja-naszedzieci.pl/sites/default/files/dokumenty/moj_ekologiczny_zeszyt_rysunkowy_-_wersja_elektroniczna.pdf


4. Czwartek CO NAM DAJE LAS?

LAS- TO SUPER PREZENT, 
KTÓRY NAM DAJE MATKA 
ZIEMIA :) 
* Oglądnij film:

https://youtu.be/54Rv8Dlm5m4

Zastanów się co nam daje las? 
Kogo domem jest las?
Co dla nas ''robią'' drzewa?

 

------------→Produkuję dla Ciebie tlen

-----------→Oczyszczam Ci powietrze

------------→ Zapraszam ptaki aby śpiewały dla Ciebie

------------→ Zatrzymuję dla Ciebie wodę

------------→ Daję Ci przyjemny cień w upalne dni

CHROŃ I SZANUJ MNIE, JESTEM DLA CIEBIE!

https://youtu.be/54Rv8Dlm5m4


Kto uważa, że drzewa są 
super?!

Niech przegłoskuje wyraz                LAS
Ile słyszysz głosek?
Ile liter widzisz?
Potrafisz nazwać te litery?

* A teraz pomóżmy mieszkańcom lasu odszukać jedzenie. Zaznacz każdą drogę zwierzątka do 
jedzenia, innym kolorem.

https://i.pinimg.com/236x/f8/65/f5/
f865f5f4a721e691011adab022cd8529--forest-animals-zima.jpg

*Lubicie zagadki?
Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy. Widzi oraz słyszy, 
poluje na myszy.
(sowa) 
Ma rude futerko, w małej dziupli mieszka ,lubi łuskać szyszki i 
schrupać
orzeszka. ( wiewiórka)
Rudy mieszka w norze, poluje w lesie. Mistrz wybiegów i 
zasadzki, strzeż
w kurniku kury, kaczki.(lis)
Mam długie uszy i zwinnie skaczę , zmykam przez  pola , gdy 
psa zobaczę.
(zając)
Przespał zimę ,wiosną zbudził się wesoły i rzekł – zjadłbym  
miodu. Do

roboty pszczoły.(niedźwiedź)
Czarne zwierzątko sił ma niewiele , a kopie w ziemi długie 
tunele.
(kret)
Kolczaty zwierzaczek, ma z igieł kubraczek. Latem dreptał 
po borze. W zimie
śpi w swojej norze,(jeż)
Pachnące, czerwone, słonkiem malowane, przyniosę 
mamusi z lasu cały

https://i.pinimg.com/236x/f8/65/f5/f865f5f4a721e691011adab022cd8529--forest-animals-zima.jpg
https://i.pinimg.com/236x/f8/65/f5/f865f5f4a721e691011adab022cd8529--forest-animals-zima.jpg


dzbanek(poziomki)
W twardej skarbonce smaczny skarb mieszka, gdy ją rozbijesz to zjesz...
(orzech)
Ma koronę , królem nie jest,umie szumieć, gdy wiatr wieje.(drzewo)
Ma listki zielone, drobniutko strzyżone , jesienią się stroi w korale czerwone.
(jarzębina) 

* Polecane filmy dla chętnych, utrwalające dzisiejszy temat.

https://youtu.be/31z7hEiIDVs
https://youtu.be/tZ2BuIIFWoI

5. Piątek MALI EKOLODZY

* Oglądnij film

https://youtu.be/RV5IBJGAypY

*Pokoloruj odpowiednimi kolorami kosze i pokoloruj rysunek.

https://youtu.be/RV5IBJGAypY
https://youtu.be/tZ2BuIIFWoI
https://youtu.be/31z7hEiIDVs


https://i.pinimg.com/originals/b8/4f/d2/b84fd2f52b2e6e245ad5a19596d2b26e.jpg

* Zabawa ruchowa ''Sprzątanie świata'' 
Z pomocą dorosłego zróbcie z np. włóczki sieć, a następnie posprzątajcie rozsypane wcześniej 
kulki, zabawki tak, aby nie dotknąć sobą sieci.

https://youtu.be/vb5QAs4I9jo

* Spróbuj wykonać swoją ekologiczną zabawkę:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jaskoweklimaty.pl%2Fzabawki-z-
butelek-zrob-to-sam
%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABAt

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jaskoweklimaty.pl%2Fzabawki-z-butelek-zrob-to-sam%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jaskoweklimaty.pl%2Fzabawki-z-butelek-zrob-to-sam%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jaskoweklimaty.pl%2Fzabawki-z-butelek-zrob-to-sam%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABAt
https://youtu.be/vb5QAs4I9jo
https://i.pinimg.com/originals/b8/4f/d2/b84fd2f52b2e6e245ad5a19596d2b26e.jpg


https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmamaspace.com.pl
%2F2016%2F05%2F04%2Fsamolot-diy-z-butelki
%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBf

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panikredka.pl
%2F2018%2F11%2Fzabawki-ze-smieci-20-pomyslow-
diy.html&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBl\

* Zabawy matematyczne 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panikredka.pl%2F2018%2F11%2Fzabawki-ze-smieci-20-pomyslow-diy.html&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panikredka.pl%2F2018%2F11%2Fzabawki-ze-smieci-20-pomyslow-diy.html&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panikredka.pl%2F2018%2F11%2Fzabawki-ze-smieci-20-pomyslow-diy.html&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBl
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmamaspace.com.pl%2F2016%2F05%2F04%2Fsamolot-diy-z-butelki%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBf
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmamaspace.com.pl%2F2016%2F05%2F04%2Fsamolot-diy-z-butelki%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBf
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmamaspace.com.pl%2F2016%2F05%2F04%2Fsamolot-diy-z-butelki%2F&psig=AOvVaw3zPpNiAMPLzBZyXGfM6Qrk&ust=1587298830233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODEyov78egCFQAAAAAdAAAAABBf


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fksiegarnia-edukacyjna.pl%2Fproduct-
pol-3369-Owocna-edukacja-Matematyka-Zbior-zadan-Klasa-
1.html&psig=AOvVaw0FiSDjIiiy2YApz4LZzFwj&ust=1587299967823000&source=images&cd=
vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZ-77_8egCFQAAAAAdAAAAABAQ

 Ćwiczenie oddechowe połączone z liczeniem
Zrób malutkie kulki z papieru toaletowego, folii aluminiowej lub bibuły. Wsyp je do małej 
miseczki, następnie mocno dmuchnij w umieszczone w misce kulki, tak aby jak najwięcej z nich 
wypadło z miski. Licz za każdym razem ile kulek wydmuchałeś.

* Proponowane filmy/ bajki utrwalające temat:

https://youtu.be/6erEdBj_v00
https://youtu.be/PYd88-RyaLs
https://youtu.be/zleExE18fqQ

https://youtu.be/zleExE18fqQ
https://youtu.be/PYd88-RyaLs
https://youtu.be/6erEdBj_v00
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fksiegarnia-edukacyjna.pl%2Fproduct-pol-3369-Owocna-edukacja-Matematyka-Zbior-zadan-Klasa-1.html&psig=AOvVaw0FiSDjIiiy2YApz4LZzFwj&ust=1587299967823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZ-77_8egCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fksiegarnia-edukacyjna.pl%2Fproduct-pol-3369-Owocna-edukacja-Matematyka-Zbior-zadan-Klasa-1.html&psig=AOvVaw0FiSDjIiiy2YApz4LZzFwj&ust=1587299967823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZ-77_8egCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fksiegarnia-edukacyjna.pl%2Fproduct-pol-3369-Owocna-edukacja-Matematyka-Zbior-zadan-Klasa-1.html&psig=AOvVaw0FiSDjIiiy2YApz4LZzFwj&ust=1587299967823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZ-77_8egCFQAAAAAdAAAAABAQ

	"Tylko jeden raz" M. Buczkówna

