
Drodzy Rodzice :) 

TEMAT TYGODNIA: Na ratunek Ziemi. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (20.04-24.04): 

22 kwietnia obchodzimy DZIEŃ ZIEMI.  
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- Przeczytanie  wiersza M. Strzałkowskiej Kran ze zbioru Raj na ziemi. 

[ 1 ] Szorowała Zosia ręce, 

chlapiąc wodą po łazience, 

szorowała, szorowała 

i szorując tak myślała: 

[ 2 ] – We mnie aż się coś kotłuje, 

kiedy wodę ktoś marnuje, 

bo wiem, jakie straszne szkody 

spowodowałby brak wody! 

[ 3 ] Puste byłyby fontanny, 

morza, rzeki, stawy, wanny, 

wody by nie było w studni, 

wszyscy by chodzili brudni… 

[ 4 ] Woda leci, Zosia biada: 

Świat bez wody? Szkoda gadać! 

Gdzie by ryby się podziały, 

ośmiornice i ukwiały, 

krokodyle i ropuchy, 

gdyby świat był całkiem suchy? 

5 ] Zocha leje łzy jak grochy, 

a kran ciurka obok Zochy. 

– Lasy, sady, warzywniki, 

pola, łąki i trawniki, 

ryby, gady, płazy, ptaki, 

ludzie oraz inne ssaki, 

baobaby i ogórki – 

wszystko wyschłoby na wiórki… 

[ 6 ] Zocha szlocha nad ogórkiem, 

woda z kranu płynie ciurkiem. 

Mama woła: – Zosiu, prędko! 

Obiad stygnie! Chodź, Zosieńko! 

– Obiad? Już! 

I poleciała. 

Lecz o wodzie zapomniała. 

 

 

 



- Rozmowa na temat wiersza:  

 

Kto jest bohaterem wiersza?  

Nad czym zastanawiała się Zosia?  

Komu jest potrzebna woda?  

Czy Zosia pamiętała o zakręceniu kranu? 

 Czy wodę trzeba oszczędzać? 

 

 

- W kontakcie z naturą  

 Jak dbać o Ziemię?  

Co to jest ekologia?   

Jak oszczędzać energię?  

Odpowiedzi na pytania w bajce:  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&fbclid=IwAR0x5cmUcKBr8aeznM_8BB9

QjDHZrLny_Bj7zEp0BFBJCja4Ik6quK7ABPw 
 
 

WPROWADZENIE LITERKI „W” 

Jak wprowadzam y daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby 

dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzamy kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem (Wyyy) . 

Pytamy dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? 

(Pewnie odpowiedzą, że spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to 

„yyyy”).  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&fbclid=IwAR0x5cmUcKBr8aeznM_8BB9QjDHZrLny_Bj7zEp0BFBJCja4Ik6quK7ABPw
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&fbclid=IwAR0x5cmUcKBr8aeznM_8BB9QjDHZrLny_Bj7zEp0BFBJCja4Ik6quK7ABPw


- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub 

samodzielnego napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po 

śladzie. (załącznik) 

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy 

spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę.  

- Wyklejanie plasteliną litery W (załącznik) 

- Zabawa dydaktyczna „Rozsypanka literowa” 

 

Rozkładamy w rozsypance na podłodze szablony małych i wielkich liter. 

Zadaniem dzieci jest wyszukanie litery w, W.  

- Rozwiązanie Quizu : 

– Gdzie dzieci powinny wyrzucać śmieci? 

a) do kosza 

b) na chodnik 

 

– Które z wymienionych rzeczy zanieczyszczają środowisko? 

a) kamienie 

b) zużyte baterie 

 

– Jaka torba najlepiej nadaje się na zakupy? 

a) jednorazowa plastikowa 

b) wielokrotnego użytku 

 

– Przeterminowane lekarstwa odnosimy do: 

a) sklepu z zabawkami 

b) pojemnika w aptece 

 



- Praca plastyczna – malujemy ziemię rosnącymi farbami: 

Przepis na rosnącą farbę: 

Połączyć:  

- 1 porcję soli, 

- 1 porcję mąki, 

- 1 porcję wody. 

Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub 

farbami (kolory nam potrzebne to niebieski i zielony).  Inna opcja to stworzenie 

pracy plastycznej z podstawowej masy bez kolorów i po wypieczeniu 

pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny efekt rysunku 

3D. Tak przygotowanymi farbami malujemy kontur Ziemi (gotowy szablon w 

załączniku).  

 

- Kilkukrotne słuchanie piosenki – Śpiewające brzdące – Nasza planeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I&fbclid=IwAR0p9J-

cbc0BEKeYNrZXCCw3CYS-fIZGnBYi25G_X5spNZfthTMeoOOTm60  

 

- Zadanie – Kula (załącznik Zadanie – kula) 

- Wiosna – wspólne czytanie bajki.  

Rodzic czyta tekst, dziecko odczytuje obrazki. (Załącznik Czytanie z obrazków) 

 

- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

P. Asia  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I&fbclid=IwAR0p9J-cbc0BEKeYNrZXCCw3CYS-fIZGnBYi25G_X5spNZfthTMeoOOTm60
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I&fbclid=IwAR0p9J-cbc0BEKeYNrZXCCw3CYS-fIZGnBYi25G_X5spNZfthTMeoOOTm60

