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Witajcie Kotki  
 

W tym tygodniu był Dzieo Ziemi. Zazwyczaj jest okazja do zabaw na świeżym 

powietrzu, ale skoro nie można to mam propozycję ,,domowego’’ quizu. 

 

 

„Prawda na pytanie czy fałsz’’ – dziecko losuje karteczkę lub podaje liczbę i odpowiada  

 

1. Czy las jest domem dla zwierząt? 

2. Czy lasy tłumią hałas? 

3. Czy hałas jest szkodliwy dla zdrowia?  

4. Czy w lesie można rozpalad ognisko? 

5. Czy można łamad drzewom gałęzie, zrywad listki? 

6. Czy w lesie można spotkad drzewa iglaste? 

7. Czy w lesie należ hałasowad? 

8. Czy w lesie można zostawiad śmieci? 

 

 

,,Na łące’’ - zabawa matematyczna 

Wybierz jedno zadanie i policz. Wykorzystaj kredki, palce, klocki lub inne elementy do 

liczenia. 

 

1.  W sobotę Julek posadził 2 drzewa, a w niedzielę 1 drzewo. Ile drzew posadził Julek? 

2. Patrycja siała kwiaty do jednej doniczki, a później do 2 doniczek. Do ilu doniczek 

zasiała kwiaty Patrycja? 

3. Masz 3 nasiona słonecznika, teraz dostajesz ode mnie jeszcze trzy. Ile masz razem 

nasion? 

 

 

 

 

 



 

A teraz sprawdźmy twoja spostrzegawczośd 
 

 Znajdź 5 różnic między obrazkami  
 

 

 

 



 

 

,,A, B czy C’’- quiz 

 

Dziecko wybiera pytanie. Rodzic odczytuje wraz z propozycjami odpowiedzi. 

1. Gdy zobaczysz leżącego na ziemi ptaka to: 

 

a) Głaszczesz go i sprawdzasz czy jeszcze oddycha  

b) Zabierasz go do domu  

c) Nie dotykasz go i zawiadamiasz kogoś dorosłego. 

 

2. Segregując odpady, co wyrzucamy do pojemnika na plastik? 

 

a) szklane butelki; 

b) butelki plastikowe;  

c) pudełka; 

 

       3.  Co to jest recykling? 

             a) wyścig samochodowy; 

             b) powtórne wykorzystanie zużytych surowców, materiałów odpadowych   

             c) przyjęcie urodzinowe; 

 

 

 

 

Masażyk - w parach mama/tata/rodzeostwo lub masażyk misia/lalki 

Tu płynie rzeczka - wzdłuż kręgosłupa z góry na dół rysujemy linię falistą  

Tędy przeszła pani na szpileczkach - szybko kroczymy czubkami palców wskazujących 

Tu stąpały słonie - powoli kroczymy płasko ułożonymi dłoomi 

I biegły konie - szybko stukamy pięściami  

Wtem przemknęła szczypaweczka - poszczypujemy 

Zaświeciły dwa słoneczka - dłoomi zataczamy kółka 

Spadł drobniutki deszczyk - stukamy opuszkami palców 

Czy przeszył Cię dreszczyk? - nagle gilgoczemy w kark.  



 

 



 

A kto ma ochotę może zrobi lornetkę do obserwacji przyrody na razie 

tej najbliższej. 

 

 



 

Hurrra !!!  

Dobrnąłeś do kooca, zasłużyłeś na medal przyjaciela przyrody. 

GRATULUJĘ!!!! 

  

 

 

 

 

MIŁEGO DNIA  😉 


