
PONIEDZIAŁEK - 20.04.20r. 

1.Powitajmy się: 

Witam wszystkich Ziemian (machamy rękami i podskakujemy ) 

Przyrodę kochamy i o Ziemię dbamy (klaszczemy w dłonie) 

I już cichutko siadamy (siadamy w siadzie skrzyżnym). 

• ,,Piękna Ziemia’’- oglądamy albumy, książki i szukamy ilustracji  przedstawiających 

piękno przyrody. 

• Narysuj swój obrazek przedstawiający przyrodę.  

 

 

www.chomikuj.pl  

2.,,Dziewczynka i puszka’’- teatrzyk (przygotuj scenę, sylwetę dziewczynki i puszkę) 

• Możesz sam narysować i wyciąć sylwetę lub znaleźć w domu lalkę do zabawy i 

puszkę. Jako tło wykorzystaj swój rysunek. 

 

http://www.chomikuj.pl/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obrazki ze strony www.chomikuj.pl  

http://www.chomikuj.pl/


 

 

 

 

Teatrzyk:,, Dziewczynka i puszka” 

PUSZKA: Jestem puszka aluminiowa do zabawy już gotowa. Schowam się pod krzaczek tam 

nie znajdzie mnie dzieciaczek. 

DZIEWCZYNKA: Puszko, puszko wychodź zza krzaczka, nie udawaj ślimaczka. 

PUSZKA: Ja chcę leżeć w trawie, w kwiatkach, na zielonych rabatkach. Z innymi puszkami 

przystroimy Ziemię całą.  

DZIEWCZYNKA: Co ty pleciesz? Ty ozdobą? Tylko wieczny kłopot z tobą! Z dzieciakami- 

ekologami wszystkie puszki posprzątamy. Posadzimy drzewka, wysiejmy  kwiatki, będą latać 

motylki, biedronki, pszczółki i inne owadki. Ziemia się ucieszy, ptaki zaśpiewają, a dzieci 

przyrodzie pięknie się kłaniają. 

Odpowiedz na pytania: 

• Kto chował się za krzaczek i udawał ślimaczka? 

• Gdzie chciała leżeć puszka? 

• Co chciała zrobić puszka z innymi puszkami? 

• Dlaczego dziewczynka nie zgadzała się, żeby puszka była ozdobą? 

• Co zrobią dzieci- ekolodzy? 

• Kto się ucieszy z porządków dzieci? 

• Zabawa orientacyjno- porządkowa: ,,Żywioły’’(przygotuj np. kartki lub  kawałki 

bibuły, wstążki, itp.  w czterech kolorach: niebieski- woda, zielony- ziemia, żółty- 

powietrze, czerwony - ogień), rozłóż je na podłodze. 

 Spacerujesz pomiędzy np. kartkami, 

 hasło: ziemia - stajemy na kartce zielonej (po ziemi chodzimy), 

 hasło woda - na niebieskiej (po wodzie pływamy), 

 hasło powietrze - na żółtej ( w powietrzu latamy), 

 hasło ogień, nie wolno stanąć na kartce czerwonej. 

3.Brudna woda czy czysta woda- zabawa badawcza. 

• Z pomocą rodziców nalej wodę do słoiczka, 

• Przygotuj ziemię lub zmieloną kawę, 

• Wsyp do słoiczka przygotowaną ziemię lub zmieloną kawę i pomieszaj łyżeczką, 

• Przyjrzyj się jaka jest woda w słoiczku, opisz ją (brudna, zanieczyszczona, niezdatna 

do picia). 

• Pomyśl, co należy zrobić, aby woda była czyściejsza. 

• Jeżeli masz sitko, gazę, filtr do kawy, możesz przelać brudną wodę do pustego 

słoiczka, tak przefiltrujesz brudną wodę, 

• Przyjrzyj się, jak wygląda woda przefiltrowana. 



BRAWO ZOSTAŁEŚ SUPER BADACZEM 

• Pokoloruj rysunek według wzoru albo obejrzyj naszą planetę w atlasie geograficznym/ 

na globusie/ w Internecie. Kolorowanka z www.chomikuj.pl  
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4.Pobaw się ulubioną zabawką. 


