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Witamy serdecznie ! ☺ 

Zachęcamy naszych przedszkolaków do ćwiczeń ruchowych. Nie zapominajcie 

o codziennej aktywności fizycznej:  

https://www.facebook.com/maliwspanialifundacja/ 

 

„Poczytaj mi mamo…”, aby zrozumieć emocje 

 

Drodzy rodzice ☺ 

W poszukiwaniu dla rodziców pomysłów na spędzanie czasu z dzieckiem 

znalazłam stronę internetową udostępniającą rodzicom darmowe książeczki do 

przeczytania dzieciom. Skierowane są do małych odbiorców i dotyczą 

aktualnych obecnie tematów związanych z pandemią. Pozwalają zrozumieć 

dziecku ich uczucia i emocje towarzyszące w tym czasie. 

Szukamy przede wszystkim takich materiałów, które są możliwe do realizacji               

w warunkach domowych i przy wykorzystaniu dostępnych w domu pomocy.  

Serdecznie polecamy!                                          

Książeczkę Karoliny Piotrkowskiej „Zostań w domu dla dzieci” 

https://drive.google.com/file/d/1BiO9OPFZlWublllkA6pzhRqP3vjR9F-3/view 

 

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie 

internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania 

całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego 

bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii: 

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 



Zadanie 1: „Jak wygląda Ziemia ?” 

 

Odpowiedz na pytania: 

Co to jest ? 

 
Czym jest ziemia, co żyje na ziemi, co potrzebne jest 

do życia na ziemi ? 



Zadanie 2: „Odgłosy ziemi ” zabawa słowno-ruchowa 

 

Zilustruj dany dźwięk ruchem ciała (zaprezentuj określone gesty i ruchy ciała) 

 

śpiew ptaszków – naśladowanie lotu ptaków 

szum drzew, wiatr – kołysanie się  i ruch na boki wyprostowanych rąk 

strumyk, przelewanie wody – ruch falisty palców rąk 

burza z grzmotami – podskoki z wyrzutem rak w górę 

 

Zadanie 3: „Co możemy zrobić dla naszej Ziemi ?”  

 

Abyśmy nadal mogli oglądać drzewa, słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach 

kwiatów, musimy dbać o środowisko. Porozmawiaj z rodzicami na temat 

sposobów ochrony przyrody. Pomocne będą przy tym obrazki.   

Posadź drzewo lub kwiaty 

 



 

Segreguj śmieci 
 

 
 

 

Oszczędzaj wodę 

 



 

Wyłączaj światło 
 

 
 

 

 

Zadanie 4: „Wielkie sprzątanie” – słuchamy, śpiewamy, tańczymy 

 

Posłuchaj piosenki pt.: „Wielkie sprzątanie” Joanny Bernat, zagraj rytmicznie 

na swoim własnoręcznie zrobionym instrumencie, porozmawiaj z rodzicem na 

temat jej treści: Co robią zwierzęta? Gdzie sprzątają mrówka i 

ślimak? A żabki z wiewiórką? Co robią sikorki i muszki? Co 

robią kosy? Co zrobiły, gdy zakończyły sprzątać?  

Link do piosenki: 

http://hostuje.net/file.php?id=1bcfe315675c5ad4c6a7e7c8f8b4061e 



Wielkie sprzątanie  
sł. i muz. Joanna Bernat 

  

1. W lesie na polanie  

dziś ważne zebranie.  

Wzięły się zwierzęta 

za wielkie sprzątanie 

Ref.: Szu-szu-szu! Szu-

szu-szu!  

Pracujemy ile tchu!  

Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!  

Zaraz czysto będzie tu!  

 

2. Mrówka ze ślimaczkiem  

sprzątają pod krzaczkiem, 

a żabki z wiewiórką  

w strumyku za górką.  

 

Ref.: Szu-szu-szu!...  

 

3. Zbierają sikorki  

papierki i worki.  

A maleńkie muszki  

butelki i puszki.  

 

Ref.: Szu-szu-szu!...  

 

5. Kosy pogwizdują   

i śmieci pakują.  

A niedźwiadek z liskiem  

sortują je wszystkie.  

Ref.: Szu-szu-szu!...  

6. A gdy posprzątały  

ten list nam wysłały: 

Pamiętajcie dzieci,  

by w lesie nie śmiecić. 

 

 

  

 

 



Zadanie 5: „Wiosenne drzewo” – praca plastyczna. Do dzieła ! 

 

Poproś mamę lub tatę, aby wydrukowali lub przykładając kartkę papieru do 

monitora odrysowali drzewo przez Ciebie wybrane. Pokoloruj albo pomaluj      

i ozdób swoje drzewko.  

Masz już pomysł jak będzie wyglądało Twoje „Wiosenne drzewko”? 

Zrób zdjęcie swojej pracy i przyślij do piątku – 24 kwietnia. 

 

 

Pozdrawiamy, buziaczki 

przesyłamy i na Wasze prace 

czekamy  
- ciocia Agnieszka i ciocia Asia 

 



 



 


