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Temat tygodnia: Ziemia – wyspa zielona [20/04/2020 – 

24/04/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 24/04/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms.  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

Dzień 1 

 Zaproś rodzica do odczytania fragmentu wiersza Danuty Gellner  

Co to jest przyroda? Wysłuchaj go. 

„Co to jest przyroda? 

To drzewa i kwiaty, liście i woda. 

Motyl nad łąką, biała stokrotka. 

Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz! 

Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze… 

Powiedzcie, proszę, co jeszcze, co jeszcze? 

Kochaj przyrodę!  

Szanuj przyrodę!” 

 

Czy już wiesz, co to jest przyroda? Obserwuj ją przez okno, na podwórku, w ogródku, 

na łące. Opowiedz, co widzisz? 

 Przyjrzyj się obrazkowi łąki – książka str. 38 [w wersji on-line  

str. 40] i odpowiedz na pytania: 

Ile motyli fruwa nad łąką, a ile motyli siedzi na kwiatach? 

Których motyli jest więcej: fruwających nad łąką czy siedzących na kwiatach? 

Ile jest wszystkich motyli na łące? 

 Spacer po dywanie – zaproś na spacer dookoła stołu rodzeństwo, mamę, 

tatę; weźcie do zabawy lalki, misie i inne przytulaki 

https://www.youtube.com/watch?v=t017UMXFQO0 

mailto:ppplastus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=t017UMXFQO0
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Dzień 2 

 Bajka o drzewie – zanim drzewo dotknie nieba, to poczekać trochę trzeba…  

Słuchaj bajki wyobrażając sobie, że jesteś tym bajkowym drzewem i powędruj  

przez cztery pory roku: 

https://abc.tvp.pl/20562969/bajka-o-drzewie 

 Posadź razem z Rodziną Treflików Drzewko – oglądaj bajkę  

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

 Oglądaj ilustrację wspólnie z rodzicem. Czy już wiesz, co nam daje drzewo? 

https://drive.google.com/file/d/1HzLjWvQMBX9fqEsVMCCc6BjQYwLzsOb4/view?usp=

sharing 

 Tak drzewo widzą inni: 

https://www.youtube.com/watch?v=wc-rbLsu558 

https://www.youtube.com/watch?v=9qyqxclhXRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cp8mtBlp3ik 

https://www.youtube.com/watch?v=GeyPG0nfuOM 

https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/tworczosc/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/jesienne-drzewo-3d-z-papilotek/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/05/drzewko-z-recyklingu-proste-diy-dla-dzieci/ 

https://www.youtube.com/watch?v=smzxW4u095Q 

 

A teraz Ty wyczaruj swoje drzewo… 

 

Dzień 3 

 Powitaj dzień piosenką: Ziemia – wyspa zielona, bowiem dzisiaj 

obchodzimy Światowy Dzień Ziemi 

https://drive.google.com/file/d/1aETOZ0IdJvfXKz7-4ag-

aRJgXon6w0yY/view?usp=sharing 

 EKO plakat / EKO pocztówka – stwórz plakat lub pocztówkę wyłącznie  

z materiałów z odzysku – z gazet, tektury, resztek tkanin i włóczek, suszonych 

liści i kwiatów, patyczków itp. 

 

https://abc.tvp.pl/20562969/bajka-o-drzewie
https://www.youtube.com/watch?v=aJJouUSSAqY
https://drive.google.com/file/d/1HzLjWvQMBX9fqEsVMCCc6BjQYwLzsOb4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HzLjWvQMBX9fqEsVMCCc6BjQYwLzsOb4/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wc-rbLsu558
https://www.youtube.com/watch?v=9qyqxclhXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=cp8mtBlp3ik
https://www.youtube.com/watch?v=GeyPG0nfuOM
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/tworczosc/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/jesienne-drzewo-3d-z-papilotek/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/05/drzewko-z-recyklingu-proste-diy-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=smzxW4u095Q
https://drive.google.com/file/d/1aETOZ0IdJvfXKz7-4ag-aRJgXon6w0yY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aETOZ0IdJvfXKz7-4ag-aRJgXon6w0yY/view?usp=sharing
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 Sprzątanie Ziemi – posłuchaj i zastanów się: co Ty, Krasnalku, robisz  

dla Ziemi? 

https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=s

haring 

   

Dzień 4 

 Rodzicu, proszę, czytaj dziecku wiersz Chora planetka 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chora-Planetka-tekst-

wiersza.pdf 

 A Ty, Krasnalku, w trakcie słuchania wiersza oglądaj plansze: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-1.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-2.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-3.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-4.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-5.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-6.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-7.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-8.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-9.pdf 

Po wysłuchaniu wiersza i obejrzeniu plansz odpowiedz: 

Dlaczego Planetka chorowała? 

Co powinniśmy robić, żeby planeta Ziemia była czysta i zdrowa? 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty - ćwicz, by zdrowym być:  

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

Krasnalku, jak dbasz o swoje zdrowie? 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=sharing
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chora-Planetka-tekst-wiersza.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chora-Planetka-tekst-wiersza.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-4.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-6.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-7.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-8.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY
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Dzień 5 

 Powtarzaj wielokrotnie i zapamiętaj! 

Segregacja – trudny temat,  

„a recykling trudne słowo chodzi o to by na nowo z naszych śmieci zrobić coś 

papier, plastik albo szkło” 

 Świat w naszych rękach – tańcz z ZoZi 

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

 Oglądaj Rodzinę Treflików i zaproś do wspólnego oglądania rodzeństwo, mamę, 

tatę: 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

 Rymowana segregacja – rodzicu, przeczytaj dziecku rymowankę; 

Krasnalku, wykorzystując plansze spróbuj poprawnie posegregować śmieci / 

odpadki, poproś o pomoc rodzica, starsze rodzeństwo 

https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=s

haring 

Plansze – kosze na śmieci do Rymowanej segregacji: 

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kosze-na-%C5%9Bmieci-do-

wierszowanki-zgadywanki.pdf 

Plansze – przykładowe karty odpadów do Rymowanej segregacji: 

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rymowanki-zgadywanki-

za%C5%82%C4%85cznik_-karty-odpadow.pdf 

 Ściągawka segregacyjna dla małych i dorosłych – przygotuj 

wspólnie z rodzicem ściągawkę, skorzystaj z niej przy wykonaniu zadania 

Rymowana segregacja 

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/sciagawka-1.pdf 

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/sciagawka-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya3EOk28dmfHZzRwaIndPeawYcNrLDd8/view?usp=sharing
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kosze-na-%C5%9Bmieci-do-wierszowanki-zgadywanki.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kosze-na-%C5%9Bmieci-do-wierszowanki-zgadywanki.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rymowanki-zgadywanki-za%C5%82%C4%85cznik_-karty-odpadow.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rymowanki-zgadywanki-za%C5%82%C4%85cznik_-karty-odpadow.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/sciagawka-1.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/sciagawka-2.pdf
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Teksty piosenek: 

 

 Ziemia – wyspa zielona  

Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus. 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to każdemu. 

Ref: 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. 

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany. [bis] 

 

Chcę poznać życie delfinów i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla i z kotem móc się bawić. 

Ref: 

Bo Ziemia to… [bis] 

 

Posadźmy kwiatów tysiące. Posadźmy krzewy i drzewa. 

Niech z nieba uśmiecha się słońce, pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref: 

Bo Ziemia to… [bis] 

 

 

 Świat w naszych rękach  

Ci co lubią segregację otóż oni mają rację gdy w osobne pojemniki lecą papier, szkło, plastiki 

Ref:  

Cały świat jest w naszych rękach właśnie o tym ta piosenka 

możesz dbać o cały świat chociaż masz niewiele lat 

cały świat jest w naszych rękach właśnie o tym ta piosenka 

możesz dbać o cały świat chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo chodzi o to by na nowo z naszych śmieci zrobić coś papier, plastik albo szkło 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach… [bis] 

 

Więc dorośli oraz dzieci posłuchajcie sprawą śmieci trzeba zająć się dziś żeby jutro dobrze żyć 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach… [bis] 

 


