
Pszczółki 

 
Witajcie kochane pszczółeczki. 

Przygotowałam dla Was kilka zadań na poszczególne dni. 

Zachęcam Was do ich wykonania. 

Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu: 

pp4pszczolki@interia.pl   

Pozdrawiam  serdecznie i przesyłam moc całusków. 

 

„Dbamy o Ziemię” 
   

Poniedziałek – 20.04.2020 

Temat dnia: Nie śmiecimy. 

 

1. Ćwiczenia poranne – zabawa „Ziemia, woda, powietrze”.                       

Dziecko stoi w lekkim rozkroku, na hasło: 

ziemia – dotyka dłońmi podłogi 

woda – chwyta się dłońmi za kolana 

powietrze – podnosi ręce do góry, wskazując przestrzeń nad sobą 

Ćwiczenia powtarzamy kilka razy. 

 

2. Historyjka obrazkowa „Nie śmieć” 

 



 Słuchanie bajki czytanej przez rodzica lub wybranej bajki 

„Słuchowisko” z Youtuba. 

 

 

 

Wtorek – 21.04.2020 

Temat dnia: Liczymy 

 

1. Szlaczki – kreślenie szlaczków po śladzie. 

 



2. Liczymy wiosenne symbole – ćwiczenia matematyczne. 

 

 



 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 5. 

 

– Witamy swoje paluszki - przeliczanie palców jednej ręki poprzez dotyk, z 

jednoczesnym nazywaniem ich: mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk: 1, 2, 

3… A potem wspak: 5, 4, 3… 

– Przeliczanie klocków (5 sztuk -  2 czerwone, 2 niebieskie, 1 żółty) Ile masz 

czerwonych klocków? Ile masz niebieskich klocków? Ile masz ich razem? Ile ich 

zostanie jak schowamy 2 czerwone? Ile zostanie jak schowamy zółte klocki? 

 

Zabawy konstrukcyjne klockami. 

Pamiętaj, by posprzątać po zabawie! 

 

 

Środa – 22.04.2020 

Temat dnia: Ekologiczna piosenka. 

 

1. Ćwiczenia poranne. 

Znajdź w pokoju takie miejce, by nie zrobić sobie ani innym krzywdy ;) 

- maszeruj przez minutkę w miejscu 

- podskocz tyle razy, ile masz paluszków na jednej rączce 

- zrób 4 skłony – nie zginamy nóżek! 

- zrób kilka „pajacyków” 

 

2. Piosenka ekologiczna. 

Posłuchaj proszę piosenki. Może Ci ją poczytać mamusia lub tatuś, ale możesz jej też 

posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ekologia” 

Ekologia – słowo znane, 

W całym świecie powtarzane. 

Znaczy, by nie było śmieci 

i świat czysty miały dzieci. 

Kto chce chronić środowisko 

Musi o nim wiedzieć wszystko 

Więc dlatego dziś się uczmy 

Jak najlepiej chronić je. 

 

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę, 

Czysty domek chce mieć przecież. 

A gdy tylko patrzy wkoło, 

To co widzi? Wszędzie śmieci, 

Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie 

I od święta i na co dzień. 

Każdy śmieć do kosza włóż 

Wtedy czysto będzie już! 

 



O czym mówi piosenka? 

Co to ekologia? 

Kto chce mieć czysty domek? 

Gdzie wkładamy śmieci? 

 

 

 

Jeśli masz w domu puste butelki po napojach, albo po twoich ulubionych jogutrach 

pitnych, możesz wykonać „ekologiczne kręgle”. 

 Ozdób je np. papierem samoprzylepnym. 

Moje mają liczby :) 

 

 

 

Udanej zabawy! 

Pamiętaj by posprzątać po sobie miejsce zabawy :) 

 

 

 

 

 



Czwartek: 23.04.2020 

Temat dnia: Segregujemy śmieci. 

 

1. Podziel słowa na sylaby: 

 

 

 

 

 



2. Segregujemy śmieci.                                                                                                  

Na obrazku zamieściłam kosze na śmieci z produktami  które należy do nich wrzucać. 

Opowiedz proszę, co wrzucamy do poszczególnych koszy. 

 



 

A teraz zadanie dla Ciebie. 

Połącz śmieci z odpowiednim koszem. Użyj różnych kolorów. 

 

 

A teraz czas na zabawę! 

Pobaw się swoją ulubioną zabawką. Pamiętaj, by odkładać zabawki na miejsce. 



Piątek: 24.04.2020 

Temat dnia: Przyjaciele przyrody. 

 

1. Z ulubionych klocków układaj różne kształty. Ułóż kwiatuszek, albo 

drzewko. Prześlij nam zdjęcie twojego dzieła. Tak bardzo za Tobą tęsknimy :( 

 

 

2. Słuchanie wiersza: „Przyjaciele przyrody” 

 

 „Przyjaciele przyrody” 

 
      My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

     wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

     zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

     kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

     To źle marnować wodę w kąpieli 

     od poniedziałku aż do niedzieli. 

     Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

     Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

     Torba foliowa szczerzy zębiska. 

     – Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

     Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

     fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

     – Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

     – W lesie się smażę niczym iskierka, 

     a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

     pożar wywołam i spalę wszystko! 

     – Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

     że na planecie mieszkają dzieci? 

     Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

     osobno papier, plastik, butelki! 

     Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

     wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

     a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

     to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

     Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

     niech się kolcami jeża pokłuje! 

                                              A. Widzowska 

 

           Rozmowa na temat wiersza: 

– O czym wiedzą wszystkie przedszkolaki? 

– Kiedy bardziej oszczędzamy wodę – podczas kąpieli czy gdy bierzemy 

prysznic? 

– Dlaczego powinniśmy segregować śmieci? 

– Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? 

– Co powinniśmy zrobić jak wychodzimy wieczorem z pokoju? 



A to dla Ciebie odznaka przyjaciela przyrody! 

Możesz ją sobie wydrukować, albo zrób swoją własną. 

 

 

Ja też chcę być przyjacielem przyrody i wykonałam taką ;) 

 



Oto potrzebny szablon. Jak masz ochotę zrób taką samą lub podobną. 

 



 

Kolorowanie koszy na śmieci. 

 

 

 

 

Miłej zabawy! Pozdrawiam! 


