
Piątek 24.04.2020 

1. Stemplowanie na temat „Drzewo” 

 

Zabawcie się w znaną przez dzieci  zabawę z piłką „Jestem wesoły gdy…”.                   

Rodzic trzyma piłkę i rzuca ją do dziecka mówiąc „ Jestem wesoły gdy…” – dziecko 

kończy zdanie rozpoczęte przez  rodzica, podaje przyczyny smutku, radości, złości, lęku 

Zapytaj dziecko „ Co nam dają drzewa? 

 

- drzewa to tlen a tlen to życie. Codziennie przez nasze płuca przepływa od 60 do ponad 

200 g tlenu, w zależności od naszej aktywności fizycznej, 

- drzewa działają niczym olbrzymi klimatyzator w upalne letnie dni, ochładzając przy 

tym powietrze atmosferyczne, 

- drzewa oczyszczają atmosferę ze znajdujących się w niej pyłów. 

Zabawa badawcza „Drzewo i drewno”. Dziecko obserwuje drzewa, a  potem 

wyszukuje drewniane elementy w swoim otoczeniu. 

 

 

Materiały potrzebne do wykonania pracy:  

- wydrukowany kontur drzewa (załączony poniżej) lub własnoręcznie narysowany 

kontur, 

- farby, 

- korek, ziemniak lub nakrętka, 

- kredki, 

- podkładka, gazeta, 

- fartuszek. 

Wykonanie:  

Dziecko:  

1. Przy pomocy korka, ziemniaka lub nakrętki stempluje liście. 

2. Dorysowuje inne elementy wg własnego pomysłu. 

3. Zostawia do wyschnięcia. 

4. Porządkuje swoje miejsce pracy.  

 

 



 



2. Osłuchanie z piosenką „ Ziemia to wyspa zielona”. 

Przeczytaj dziecku fragment wiersza: 

„Zmienić modę”  

J.Kasperkowiak 

Dziwna moda dziś nastała, 

Ziemię w śmieci nam ubrała 

Taki widok glob nam szpeci, 

Wszędzie pełno śmieci, śmieci… 

 

Śmieci w lasach na ulicach, 

Na podwórkach w kamienicach. 

Nawet w kosmos, gdy polecisz,     

Tam niestety też są śmieci. 

 

To niedbalstwa smutne dzieło – 

Skąd się tyle śmieci wzięło? 

Czas przywrócić dawną modę, 

Oddać Ziemi jej urodę 

 

 

Pytania : 

Co to są śmieci i gdzie należy je wyrzucać? 

Do czego służą pojemniki do segregowania śmieci? 

Co należy oddać Ziemi? 

Karty pracy cz.4  do uzupełnienia – karta numer 3  (obie strony). 

Karty pracy cz.4  do uzupełnienia – karta numer 4(obie strony)  

Zwróćcie uwagę, że w książce pojawił się nowy kolor pojemnika – czerwony, który jest 

przeznaczony na papier i plastik. Należy powiedzieć dziecku, że to jest pojemnik, który 

nie występuje w segregacji odpadów w naszym regionie. 
 

Odtwórzcie piosenkę dostępną poniżej i posłuchajcie całej bez przerywania.  

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

Porozmawiajcie na jej temat: 

 czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

 kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

 o czym jest? 

Ponowne odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytanie: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)?. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA


 

„Ziemia to wyspa zielona” 

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. 

 



 


