
Temat: „Jak długo będzie bić zielone serce?” 

1. „Czy gazety służą tylko do czytania?”- zabawa dydaktyczna. Na pewno w domu 

macie dużo różnych gazet. Czy wiecie, jak można wykorzystać gazetę, którą się już 

przeczytało? A oto kilka propozycji: 

a) rytmicznie drzeć przy słuchaniu muzyki 

b) zrobić z nich kulki i rzucać do celu 

c) zrobić wachlarz 

d) wyciąć litery i układać z nich podpisy 

e) wyciąć obrazki i układać z nich kompozycje 

f) marsz z gazetą na głowie, tak aby nie spadła 

g) przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż) 

h) siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem, dłonie oparte na gazecie – 

przesuwanie gazety do przodu i do tyłu, powrót do pozycji wyjściowej 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

2. „Sadzimy las”- zabawa matematyczna.                                                                                       

Dobrym sposobem na pomaganie Ziemi jest sadzenie drzew, które pochłaniają 

dwutlenek węgla (wszystkie zanieczyszczenia, dymy, spaliny), a wydalają z siebie 

tlen, który jest ludziom niezbędny do życia. Do zabawy potrzebne będą liczmany 

(guziki, drobne klocki, ziarenka fasoli itp.), cyfry oraz znak + i =.    

a) W lesie zasadzono 5 sosen i 3 świerki. Ile razem zasadzono drzew? (5+3=8) 

b) W parku koło przedszkola zasadzono 3 dęby, 3 kasztanowce i 2 buki. Ile razem 

zasadzono drzew? (3+3+3=8) 

c) Na skwerze obok kościoła zasadzono 3 klony, 4 lipy i 1 dąb. Ile razem zasadzono 

drzew? (3+4+1=8) 

Możecie na kartce ułożyć liczmany i podpisać zadanie za pomocą cyfr i znaków. 

3. „Posprzątajmy świat” – nauka piosenki 

http://chomikuj.pl/simona102/Piosenki+dla+dzieci/16.posprz*c4*85tajmy+*c5*9bwia

t,81480377.mp3(audio) 

Tyle śmieci jest na świecie,  

Tyle brudu wokół nas.  

Wszędzie śmieci te znajdziecie  

Na porządki nastał czas. 

Ref. Niech się lasy zielenią, 

Niech śmieci zniknie ślad.  

Posprzątajmy ziemię,  

Posprzątajmy świat. 

Czemu ludzie żyją w brudzie? 

Cierpi rzeka, łąka, las. 

Brudne ścieki precz od rzeki, 

Na porządki nastał czas. 

Kiedy razem posprzątamy, 

Zdrowszy będzie każdy z nas. 

Bałaganić już nie damy 

Na porządki nastał czas. 

4. „Co mogę zrobić aby pomóc Ziemi?- karta pracy. Wytnij z papieru i pokoloruj opaskę na 

głowę. Wybierz 4 obrazki, pokoloruj je  i przyklej do korony. Przyczep koronę do opaski.  

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
http://chomikuj.pl/simona102/Piosenki+dla+dzieci/16.posprz*c4*85tajmy+*c5*9bwiat,81480377.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/simona102/Piosenki+dla+dzieci/16.posprz*c4*85tajmy+*c5*9bwiat,81480377.mp3(audio)
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