
 

Witam wszystkie dzieci i rodziców 

 

 

Na początku chciałam podziękować za piękne 

prace  

 

Makiety wiejskiego podwórka 

 

 

 

 

Nadesłane zdjęcia udostępniam poniżej. Proszę koniecznie zobaczyć, jak  

ciekawie dzieci z pomocą rodziców wykonały zadanie   

 

https://drive.google.com/open?id=1c0lletqRoPhRjCHiNZxlhFZWuz5lszxp 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1c0lletqRoPhRjCHiNZxlhFZWuz5lszxp


W tym tygodniu zajęcia będą dotyczyły tematyki 

 

 

 

  

 Dbamy o przyrodę 

 

 

 

 

Zapraszam również do zapoznania się z propozycjami pani  Patrycji, które 

stanowią uzupełnienie prezentowanej tutaj tematyki. 

(znajdują się tam m.in. zabawy ruchowe oraz  pomysły na prace plastyczne) 

 

 

Uwaga! 

 Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.4  obejmuje strony  od 12-

19 ( fioletowa książka). 

Tygodniowy zakres pracy w kartach Litery i liczby cz. 2 obejmuje strony od 

70-75 (niebieska książka). 

Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań s.66-69 (książka z 

kwiatkami)  

oraz z wyprawki plastycznej, gdzie dzieci mogą wykonywać wiosenne prace 

według własnego wyboru. 

 

Proszę rodziców o czytanie poleceń i tekstów . 

 



20.04   Poniedziałek 

Temat dnia-  Strażnicy przyrody 

 Przygotuj Karty pracy, cz. 4,  i otwórz na stronie 12. Zapraszam do 

wysłuchania wiersza A. Widzowskiej pt. ,,Strażnicy przyrody”. Proszę 

rodzica o przeczytanie. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

Teraz odpowiedz na poniższe pytania. Pamiętaj o budowaniu poprawnych zdań . 

Co robiły dzieci w lesie? 

 Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

Jak ty  zachowujesz się w lesie? 

Pokoloruj jeszcze  zwierzęta, zrób to starannie ( s.13). 

 Jak zwykle w poniedziałek, zajmiemy się literą. Dzisiaj będzie H, h. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


Otwieramy Karty Pracy Litery i liczby cz. 2 i wykonujemy zadania od s.70-

73. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=73 

Czy zauważyłeś/aś, że to ostatnia litera, którą poznajemy? 

 

Zapamiętaj, litera h jest spółgłoską i zaznaczamy ją na niebiesko. 

 

Poniższe zadanie (ze strony nr 72) niektórym z Was może sprawić trudność. 

Jeśli tak jest, poproś rodzica o pomoc. Dasz radę  je wykonać . 

 

 
 

Natomiast, jeśli masz kłopot z napisaniem samodzielnie dużej litery  H                  

- poćwicz na kartce, a potem dopiero w kartach pracy. 

 

 Na zakończenie posłuchaj piosenki pt. ,,Ziemia to wyspa zielona” 

https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12 

Jaki nastrój ma ta piosenka? Czy Ci się podoba?  

 

W podanym folderze znajdują się jeszcze inne piosenki o naszej planecie. 

Możesz ich także teraz posłuchać . 

Która z tych piosenek podoba ci się najbardziej? 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=73
https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12


 

21. 04  Wtorek 

Temat dnia- Jak dbać o przyrodę 

  Na początek, porozmawiaj z rodzicem  na temat: Kogo możemy nazwać 

przyjacielem przyrody? 

 Rodzic może na kartce zapisać twoje wypowiedzi- chętnie je przeczytam . 

 Możesz też poprosić rodzica, abyście wspólnie poszukali informacji na temat 

Jak  człowiek może chronić przyrodę. 

 

 A teraz wróćmy z powrotem do  nowej piosenki pt. ,,Ziemia to wyspa 

zielona” 

  https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12  

Podaję tekst:

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

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. 

Możesz poćwiczyć śpiewanie. Zaśpiewaj refren cichutko, a potem głośno . 

 A teraz będziemy pracować w Kartach Pracy cz. 4. Wykonamy zadania 

od s. 14-19. Przypomnimy sobie, co to są rośliny chronione, będziemy też 

liczyć, a potem wykonamy szlaczki. 

 

  Jako podsumowanie dnia, posłuchaj i powiedz 

Czy zgadzasz się z poniższym  tekstem ?  

https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12


         (proszę rodziców o przeczytanie) 

 

,,Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek 

drzew; nie śmieci; dokarmia ptaki , oszczędza wodę, 

elektryczność; segreguje śmieci; lubi zwierzęta…” 

 

 

22 kwiecień   środa 

Temat dnia-  Ochroń Przyrodę 

 

 Dzisiaj jest 22 kwietnia czyli największe święto ekologiczne. 

Dzień Ziemi  został ustanowiony przez ONZ prawie 50 lat temu 

dla zwrócenia uwagi na problemy związane ze środowiskiem i ekologią.  

Z tej okazji nasze przedszkole zawsze brało udział w akcji pt. ,,Sprzątanie 

świata”. Jak wiecie, obecnie jest to niemożliwe, lecz możemy coś innego 

zrobić dla naszej planety.  Poniżej podaję propozycje: 

 

 Jak obchodzić Dzień Ziemi? 

 Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, 

papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę 

oddajmy do punktu skupu. 

 Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy recyklingu 

szkła zużywane jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego szkła. 

 Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. 

Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia. 

 Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną ,a 

zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego 

przeznaczonych. 

 

 



Zapamiętaj! 

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien 

czuć się   odpowiedzialny za jej stan! 

 

Poniżej udostępniam dla Was materiały związane z akcją ,,Dzieci uczą 

rodziców w domu” które dotyczą ekologii.  Niektóre materiały można 

wydrukować, a dzieci mogą pokolorować obrazki. 

Pszczółki, myślę, że to Was zainteresuje. Zobaczcie  

 

https://drive.google.com/open?id=1UIWucngnngHpgml7LvCqLjJMgETGg9fa 

 

Przypominam, także,  że w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na 

stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują  się materiały do pobrania całkowicie za darmo. 

Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, 

promocji sportu, ekologii czy historii. 

 

 Zróbmy teraz przerwę na muzykę. Przypomnimy sobie piosenki: 

 

 Możesz posłuchać i pośpiewać wybrane piosenki o wiośnie: 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

 

 lub piosenki  o Ziemi: 

https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12 
 

 Następnie wykonamy ćwiczenia w Kartach Pracy. Litery i liczby cz. 2 

s. 74-75. Wydaje mi się, że zadanie z kwiatkami może być trochę trudne, ale 

z pomocą rodziców poradzisz sobie. Uważaj podczas liczenia kratek   

 

 

https://drive.google.com/open?id=1UIWucngnngHpgml7LvCqLjJMgETGg9fa
https://crl.org.pl/
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12


link do Kart pracy. Litery i Liczby cz.2 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=77 

 

  

                                                                                                                                               

 

 Teraz zachęcam Was wspólnie z rodzicami do wykonania  krótkiego testu 

pt. ,,Dzień Ziemi” w aplikacji LearningApps.org (jest  to aplikacja wspierającą 

proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów). 

 

poniżej link: 

 https://learningapps.org/view1430529 

 

Udało się  wybrać poprawne odpowiedzi?  Brawo dla Was i Rodziców ! 

 

 

 

 Na zakończenie,  na pamiątkę dzisiejszego święta przygotowałam 

odznakę. 

 

To dla Ciebie  

 

Myślę, że i Ty jesteś przyjacielem przyrody i razem  z rodzicami 

dbasz   o naszą planetę.  

 

Możesz stworzyć podobną oznakę.  

Wystarczy po prostu ją sobie narysować a potem wyciąć. 

 

 

 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=77
https://learningapps.org/view1430529


 

23 kwiecień  czwartek 

Temat dnia-  hodowla hiacyntów 

 

 Dzisiaj jako pierwsze zadanie będziemy segregować śmieci. Wykonamy 

w  Kartach pracy cz. 4 ćwiczenie ze strony 18. A czy pamiętasz, co to 

jest recykling? Czy w domu też segregujesz śmieci? 

Zapamiętaj! 

 SEGREGOWANIE TO NIE WYRZUCANIE! 
 PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE TO NIE ŚMIECI - TO WARTOŚCIOWE SUROWCE! 

 MOGĄ SIĘ JESZCZE PRZYDAĆ… 

 

 
 

link do kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 Czy wiecie jak wygląda hiacynt?  Z pewnością nie wszyscy z Was 

wiedzą. Popatrzcie na zdjęcie poniżej : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Zdradzę Wam, że niektóre hiacynty pięknie pachną  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

 Olek i Ada, bohaterowie naszej książki  zakładają hodowlę hiacyntów. 

Popatrzcie na rysunki w książce i opowiedzcie, co się dzieje (Karta pracy, cz. 4, 

s. 19.) 

 

 

 
Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać: 

 

 przygotować doniczkę z ziemią, 

 włożyć do doniczki cebulkę hiacynta, 

 podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu, 

 podlewać hiacynta co kilka dni. 

 

 

 

 

 

 Teraz uzupełnijcie rysunki tulipana na dole karty według wzoru. 

link do kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 W internecie znalazłam krótki film o hodowli hiacyntów. Spodobał mi 

się, zobaczcie go również  

https://www.youtube.com/watch?v=TTLpNCskxM8 

 

 Na zakończenie proponuję Wam dzisiaj wykonanie jakiejś pracy lub 

zadania  z wyprawki plastycznej. Sami możecie dokonać wyboru. 

 

 

       

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TTLpNCskxM8


 

24 kwiecień    piątek 

Temat dnia: lis i lornetka 

 

 Dzisiaj zaczniemy od  opowiadania Agaty Widzowskiej  pt. ,, Lis               

i   lornetka”.    Spójrzcie na  ilustracje w książce (s.66-69). 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=69 

Proszę rodziców o  przeczytanie treści opowiadania .  

poniżej podaję link do opowiadania: 

https://drive.google.com/open?id=1bG_eTyDZWJR0PcFezpi8llB6oBNVCHny 

Mam nadzieję, że udało Wam się odpowiedzieć na wszystkie  pytania  pod 

tekstem opowiadania. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=69
https://drive.google.com/open?id=1bG_eTyDZWJR0PcFezpi8llB6oBNVCHny


A teraz, z pomocą rodzica przeczytajcie  tekst  zamieszczony pod 

ilustracjami w książce. 

A może ktoś z Was  poćwiczy i spróbuje przeczytać go samodzielnie  . 

 

  Teraz przypomnijmy sobie naszą nową piosenkę pt. ,,Ziemia to wyspa 

zielona” 

Czy potrafisz już ją zaśpiewać? A może rodzice pośpiewają razem z Tobą . 

 

https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12 

 

 

 Na koniec zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej pt,, Ziemia to 

nasza planeta”.  

Technika wykonania jest dowolna- możesz użyć farb, kredek albo 

mazaków. Zastanów się przez chwilę, jak Twoja praca mogłaby 

wyglądać?  Co chcesz przedstawić. 

 

Mam nadzieję, że dużo ,,Pszczółek” wykona prace, a gdy rodzice prześlą 

do mnie  zdjęcia - 

 

 

stworzymy galerię prac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12

