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Witajcie Kochani w poniedziełak! 
Jak Wam minął weekend? Mamy nadzieję, że przyjemnie. 

W tym tygodniu rozpoczynamy nową tematykę naszych wspólnych spotkań: 
"Dbamy o naszą planetę"

To co, zaczynamy?  Do dzieła! 

Temat dnia: Ekoprzyjaciele

1. Wiersz  "Nowa moda"

Na  początek  poprosimy  Rodziców  o  przeczytanie  Wam  poniższego  wiersza.
Podczas słuchania postarajcie się zapamiętać, jacy członkowie rodziny wzięli udział  
w  wycieczce  rodzinnej.  Policzcie  też,  o  ilu  środkach  transportu  rozmawiali
bohaterowie wiersza. 

Nowa moda     (autor: Małgorzata Strzałkowska)  

W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,

że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.

– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.

Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,

że taksówką jest najprościej.
Tylko tata głową kiwa,

po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –

każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?

Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki, pola
pędzi Ala, za nią Ola,



mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.

Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera

na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,

bo inaczej się udusi.

Spróbujmy teraz odpowiedzieć na następujące pytania:

• Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? 
• Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich wymienić? 
• Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu

wymienili członkowie rodziny? 
• Dlaczego wybrali rowery? 

2. Środki transportu

Przyjrzyjcie się uważnie poniższym obrazkom. 
Wskażcie te pojazdy, o których była mowa w wierszu. 



3. „Czas dla Ziemi” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie 

Posłuchajcie zdań czytanych przez Rodziców. 
Kiedy usłyszycie zdanie prawdziwe – klaszczecie, 
kiedy zdanie jest kłamstwem - tupiecie nogami. 

1. Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom.

2. Rower nie produkuje spalin.

3. Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie szkodzą przyrodzie.

4. Woda w oceanie może być brudna – to nikomu nie szkodzi.

5. Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód, którym jedzie 

tylko jedna osoba.

6. Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom.

7. Ludzie mogą się zatruć, jedząc ryby pływające w ściekach.

8. Kiedy dbamy o naszą planetę, zapewniamy jej dłuższe życie. 

Porozmawiajcie w domach z rodzicami 

na temat zachowań właściwych i niewłaściwych.



Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom poniżej. 
Przeczytajcie teksty z pomocą rodziców, a dowiecie się co robić, 

aby chronić naszą planetę przed zniszczeniem. 



4. Jestem Ekoprzyjacielem – praca plastyczna

Zastanówcie się teraz jakie Wy czynności wykonujecie, aby ochronić naszą
planetę? Czy poświęcacie  swój  czas  na działania ekologiczne? Weźcie  kartkę
papieru i spróbujcie wykonać pracę plastyczną, w której pokażecie jak dbacie 
o Ziemię. Technika wykonania jest dowolna – możecie narysować, namalować,
zrobić wyklejankę z kolorowej makulatury.  



5. „Z jak zegar” 

podziel słowo  z e g a r  na sylaby

ze  gar

Ile sylab ma to słowo? 



podziel słowo  z e g a r  na głoski

Ile głosek ma to słowo? 

Wskazuj poszczególne kolorowe kartoniki 
i nazywaj kolejne głoski w słowie zegar

Ile samogłosek znajduje się w słowie zegar? 
Nazwij te samogłoski i wskaż na modelu.

(odpowiedź: e, a) 

Ile spółgłosek znajduje się w słowie zegar? 
Nazwij je i wskaż na modelu wyrazu. 

(odpowiedź: z, g, r)

 z  e   g  a  r



6. Wskaż na obrazkach słowa rozpoczynające się głoską z.

Podziel te słowa na sylaby i głoski. 

Czy znasz jeszcze inne słowa z głoską z na początku?



7. Litery Z, z drukowane i pisane

Z z
Przyjrzyj sie uważnie literom drukowanym i pisanym. 

Co przypomina Ci kształt obu liter?

Z jakimi innymi literami kojarzą Ci się kształtem litery z? 

Pisz litery Z, z paluszkiem po śladzie wg wskazówek. 
Rysuj litery Z, z paluszkiem na podłodze.

Rysuj litery Z, z na plecach mamy/taty/rodzeństwa.
Rysuj litery Z, z  palcem w powietrzu.

Rysuj litery Z, z stopą na dywanie.
Rysuj litery Z, z w powietrzu łokciem, nosem, językiem. 



8. Praca z kartami pracy – tylko dla osób, które posiadają podręczniki

• Praca z KP 4.1a – kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.
• Praca z KP 4.1b – wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, 

pisanie litery Z, z po śladzie. 
• Praca z kasiążką Litery i Cyfry – pisanie litery Z, z po śladzie i samodzilenie 

9. Praca z kartami pracy – dla osób, które nie posiadają podręczników



Zalecenia nauczyciela wspomagającego

Prosimy o uzupełnienie następujących kart pracy w książkach (książki dla dzieci młodszych)



Prosimy o wykonanie zadania "Garaże i samochody" (książki dla dzieci młodszych)



Zalecenia nauczyciela wspomagającego 

Wskazuj i nazywaj obrazek 
(obrazki i napisy można wydrukować, wyciąć i używać do łączenia w pary na zasadzie globalnego czytania)



Połącz w pary pojazd z jego cieniem
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