
Środa 22.04.2020 

 

1. Kształcenie umiejętności porównywania długości   

 

Przygotujcie: kredki, pisaki, nożyczki, gumki, pędzle itp. 

Dzisiaj będziemy określać i porówywnać długości przedmiotów w waszym domu.  

Zadaniem dziecka jest określenie długości przygotowanych przez was przedmiotów. Rodzic 

wskazuje palcem a dziecko określa: długi, krótki.  

 

Następnie rodzic przygotowuje dwa przedmioty różniące się miedzy sobą długością. 

Wskazuje jeden, a dziecko określa: dłuższy, krótszy. Zamieńcie się rolami, niech dziecko 

przygotuje dwa przedmioty, a rodzic (przez przypadek ;)) się pomyli, warto sprawdzić czy 

dziecko zareaguje. Bawcie się tak długo, aż te określenia się utrwalą.  

Przeliczcie przedmioty, które przygotowaliście i zadaniem dziecka jest podanie wyniku. 

Dziecko wyszukuje odpowiednią cyfrę spośród tych, które rodzic zapisał na kartce papieru.  

 

Z okazji Dnia Ziemi ustalcie „kodeks ekologiczny rodziny” 

Kodeks ten najlepiej jeśli będzie znajdował się w widocznym dla wszystkich miejscu, np. na 

lodówce. Warto wprowadzić dyżur „ekostrażnika”, który będzie pilnował w domu, aby gasić 

zbędne światło, sprawdza i dokręca kran, pamiętać o torbach wielkokrotnego użytku w trakcie 

zakupów itp. Jeden dzień rodzic, jeden dzień dziecko. Kodeks, który możecie wspólnie 

wykonać umieściłam w pliku pt. „Kodeks małego ekologa” dostępny na str. internetowej 

przedszkola.  

 

Następnie 4-latki wykonują poniższą kartę pracy
1
, a 5-latki otwierają 

nową książkę nr 4 i wykonują kartę pracy nr 2 

(karta jest dwustronna). 

 

 

                                                             
1
 Źródło: przedszkouczek.pl  



Połącz w pary takie same obrazki kuli ziemskiej. 

  



2. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem „Dbaj o zieleń” 

 

Zabawa „Co pokazuję?” 

Rodzic przedstawia emocję ruchem, gestem, mimiką, a dziecko nazywa tę emocję. Następuje 

zmiana.  

Przypomnijcie sobie tekst nowej piosenki „Dbaj o zieleń”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=wKAMY4tqES0) 

 

„Dbaj o zieleń” 

(sł. i muz. Andrzej Zagajewski) 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

1. Ziemia to nasz dom – szanuj jak ojczyznę, 

żyj ekologicznie, by powietrze było czyste, 

by w rzekach można było pływać, 

by w miastach można było oddychać, 

by w lasach nie leżały śmieci. 

Niech zaśpiewają wszystkie dzieci ! 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

2. Ważny każdy gest, każde dobre słowo. 

Dbaj o naszą Ziemię, żeby nam się żyło lepiej. 

By w rzekach można było pływać, 

by w miastach można było oddychać, 

by w lasach nie leżały śmieci. 

Niech zaśpiewają wszystkie dzieci ! 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

 zaśpiewajcie piosenkę z podziałem na role 

 w czasie refrenu rytmiczne maszerujcie do muzyki 

 

Następnie poproś dziecko, aby powtórzyło za Tobą zdanie „Pomaluję świat na żółto”. 

Zadaniem dziecka jest wyklaskać podany tekst a następnie zaśpiewanie go  

w wymyślony sposób. Bawcie się dobrze ;)  

https://www.youtube.com/watch?v=wKAMY4tqES0

