
Plan nauki zdalnej 12-16.04.2021r. 4 latki 

Temat tygodnia: Mali strażnicy przyrody. 

 

1. Karty pracy cz.2: strony 28-29 

 

2. Praca plastyczna: wykonaj metodą wydzieranki rysunek motyla na kartonie A4. Małe ok. 2 

cm kawałki dowolnej kolorowej gazety przyklej na kartonie tak aby przypominały kształtem 

motyla. 

 

3. Oglądanie filmu edukacyjnego: W kontakcie z naturą - dla dzieci - YouTube . Rozmowa 

rodzica z dzieckiem – Podaj cechy przyjaciela przyrody. 

 

4. Fitness z Lulisią i Lulitulisiami cz.1: Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 1 - YouTube 

 

5. Oglądanie filmu edukacyjnego ilustrującego proces wzrostu roślin :AGI BAGI opowie Wam 

o... - Jak rosną rośliny? - YouTube 

 

6. Doświadczenie „Zasadźmy fasolę” według Kuby i jego mamy Agi : Jak założyć hodowlę 

fasoli dla 5-6-latka Kuba opowiada :) Przedszkole Mamy Agi - YouTube 

 

7. Słuchanie wiersza: Strażnicy przyrody – YouTube. 

 Dziecko odpowiada na pytania do wiersza: 

 * O jakich ptakach była mowa na początku wiersza? 

 *Jakie zwierzęta i dlaczego płakały w wierszu? 

  * Co zbierały dzieci w lesie? 

  * Jakie tajemnice zdradza zając Kicek w wierszu? 

 

8. Fitness z Lulisią i Lulitulisiami cz.2: Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 2 - Bing video 

 

9. Nauka piosenki „Ekologa znak”: Śpiewające Brzdące - Ekologa znak - Piosenki dla dzieci - 

YouTube . Tańcz, słuchaj i ucz się. Kilkukrotnie puszczając dziecku piosenkę dążymy do nauki 

tekstu na pamięć jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Tekst piosenki poniżej : 

I. Niech zieleni się przyroda, 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc
https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc
https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk
https://www.bing.com/videos/search?q=fitness+w+przedszkolu&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfitness%2Bw%2Bprzedszkolu%26FORM%3DHDRSC3&view=detail&mid=E06AC9DFDC52601D07B3E06AC9DFDC52601D07B3&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=fitness+w+przedszkolu&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfitness%2Bw%2Bprzedszkolu%26FORM%3DHDRSC3&view=detail&mid=E06AC9DFDC52601D07B3E06AC9DFDC52601D07B3&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


Bo w przyrodzie tlen i woda, 

Chcę by wszystko kwitło, żyło, 

 By powietrze czyste było 

 Ref:(…X 4 ) 

Auto-nie, 

Rower-tak, 

Ekologa to jest znak. 

II. Nie chce spalin, nie chce dymu, 

 I w powietrzu nie chce pyłu, 

Nie chce chemii w mym ogrodzie, 

Ja z przyrodą chce żyd w zgodzie. 

Ref: :(…X 4 ) 

Auto-nie, Rower-tak,  

Ekologa to jest znak.  

(…X 4 ) 

Auto-nie,  

Rower-tak 

 

10. Zestaw zadań matematycznych. Proszę wejść w kategorię „przedszkole”, następnie 

„kierunki i położenie”. Rozwiązujemy w tym tygodniu warianty „nad, pod” oraz „prawa, lewa” 

Przedszkole - Matematyka (szaloneliczby.pl) 

 

11. Squla.pl 

W tym tygodniu proszę skupić się na kategorii „Przyroda”, wariant „Planeta Ziemia”. 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

