
Witamy Was Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci po Świętach Wielkanocnych! Mamy nadzieję, 

że ten wyjątkowy czas spędziliście spokojnie i w zdrowiu. Przygotowałyśmy dla Was 

propozycje zadań i zabaw na kolejny tydzień!  

Wtorek 14.04.2020 

1. „Mały ekolog” – słuchanie wiersza Mateusza Mojsak oraz  rozmowa z dzieckiem na temat 

tego, co można robić, żeby dbać o naszą planetę.  

 

„Mały ekolog” 

 

Lubię dbać o środowisko, 

i wiem o nim prawie wszystko: 

gaszę światło w toalecie, 

by nie brakło go na świecie. 

Jeżdżę tylko na rowerze, 

bo to służy atmosferze, 

nie marnuję także wody, 

by świat zdrowy był i młody. 

2. „Wyruszamy na wycieczkę” – zabawa ruchowa. W tle można puścić po cichu muzykę 

klasyczną Grieg- Poranek:  

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c 

 

Dziecko wykonuje polecenia rodzica: 

 

- Idziemy przez las, 

- Przeskakujemy strumyk, 

- Wspinamy się na górę, 

- Zbiegamy z górki, 

- Odpoczywamy po wyprawie.  

3. Tworzymy globus- proponujemy ciekawy sposób na zrobienie globusa. (Część pierwsza) 

Potrzebne materiały:  

 Gumowa piłka/ balon 

 Woda 

 Mąka ziemniaczana 

 Szklanka 

 Miska 

 Gazety (czarno-białe) pocięte na paski różnej długości i szerokości 

 Karton  

 Pisak  

 Niebieska farba  

 Bibuła w kolorze białym i zielonym 

 Klej typu Magic  

 Pędzle 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c


 

1. Rodzic przygotowuje klej, łączy szklankę mąki ziemniaczanej z dwiema szklankami 

wody. Dokładnie miesza by nie było grudek, aż do uzyskania konsystencji kleju.  

(Jeśli to konieczne, można dodać wodę lub mąkę, w celu uzyskania odpowiedniej 

konsystencji)  

2. Dorosły nadmuchuje piłkę/ balon i umieszcza ją na okrągłej podstawce wykonanej z 

paska kartonu. 

3. Dziecko przyklejają na piłkę paski gazety namoczone w kleju, tak by pokryć całą jej 

powierzchnię. Rodzic wygładza paski palcami, zdejmując przy tym nadmiar kleju. 

(Kula schnie około 1-2 dni.) 

 

Dalsza część zadania została zawarta w aktywnościach proponowanych na czwartek  

Środa 15.04.2020 

1. „W ogrodzie” - zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk). 

 

Zosia wzięła łopatkę i grabki, - skubanie pleców całą dłonią - raz lewą, raz prawą, 

aby skopać grządki, rabatki. - przesuwamy szybko dłońmi wzdłuż boków dziecka, 

Potem ziemię wygrabiła - grabimy z góry w dół palcami otwartej dłoni, 

i ostrożnie posadziła. - uciskamy piąstkami plecy dziecka, 

Tu ogórki, tam kabaczki, - uciskamy prawą, potem lewą piąstką plecy dziecka, 

lecz przypełzły skądś ślimaczki - powoli przesuwamy dłonią ku szyi dziecka, 

i choć były bardzo małe, - rysujemy na plecach spirale – ślimaki, 

to warzywa zjadły całe. - łaskoczemy dziecko. 

2. Drzewo- obserwacja zmieniającej się przyrody i drzew w okolicy domu. Malowanie 

farbami zaobserwowanych drzew.  



Na początku przygotowujemy farbę i pędzel, malujemy na kartce drzewo pędzlem. Następnie 

domalowujemy mu palcami listki na gałęziach. 

3. Ćwiczenia ruchowe na każdy dzień- załącznik 1. Ćwiczenia zostały przedstawione w 

formie kolorowych obrazków. Mamy nadzieję, że dzieciom uda się trochę poruszać i 

skorzystają z naszej propozycji. 

 

Czwartek 16.04.2020 

1. Jakie prace wykonujemy w ogrodzie? Historyjka obrazkowa. Rodzic przeprowadza z 

dzieckiem rozmowę na temat tego, co ono widzi na rysunku- załącznik 2. 

2. Słońce- z jednej kartki wycinamy Słońce- koło (najlepiej z żółtej już kartki lub samodzielne 

kolorowanie żółtą kredką) na drugiej kartce rodzic rysuje paski (np. 8) a następnie dziecko 

wycina promienie Słońca po śladzie. Gdy już elementy są gotowe możemy ułożyć promienie 

dookoła koła. W celu ćwiczeń matematycznych możemy poprosić dziecko o przeliczenie 

elementów, o zabieranie i dodawanie kolejnych promieni i powtórne przeliczanie.  

3. Tworzymy globus- ciekawy sposób na zrobienie globusa. (Część druga) 

1. Rodzic rysuje na kuli pisakiem uproszczone kontury kontynentów. Może ją wcześniej 

pomalować na biało, aby kontury były lepiej widoczne.  

2. Dziecko maluje fragmenty kuli farbą niebieską w miejscach występowania mórz i 

oceanów. 

3. Skrawkami zielonej bibuły wykleja lądy. Bieguny wykleja białą bibułą. GLOBUS 

GOTOWY!  

 

 



Piątek 17.04.2020 

1. Wysłuchanie opowieści o „Eko patrolu”. Następnie rozmowa rodzica z dzieckiem na 

temat opowiadania i tego co się w nim wydarzyło. Rozmowa o segregacji odpadów.  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M&t=2s 

2. Z dostępnych w domu materiałów można wykonać pojemniki na różnego rodzaju 

odpadu: niebieski- papier, zielony- szkło, żółty- metale i tworzywa sztuczne, brązowy- 

odpady bio, czarny- odpady mieszane, które nie pasują do żadnego z wcześniej 

wymienionych pojemników (np. gąbka, potłuczony naczynia, pieluchy itp.) 

3. Staramy się w domu wyszukać gazetę, w której znajdziemy różnego rodzaju produkty 

(plastikową butelkę, gazetę, puszkę, szklaną butelkę, gąbkę, jajka itd.), które dziecko 

może spróbować samo posegregować do odpowiednich, wcześniej stworzonych, 

pojemników. Tym samym zyskujemy małego pomocnika do bardzo istotnej czynności z 

zakresu prac domowych!  

4. Dziecko przelicza produkty znajdujące się w każdym ze zbiorów (w każdym z 

pojemników na odpady).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M&t=2s


ZAŁĄCZNIK 1 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK 2 

 



 



 
 


