
Zadania zdalne 20 kwietnia, poniedziałek, 

 grupa OB. E. Kozikowska 

Temat: Ekoprzyjaciele 

 „Bajka – Strażnicy Ziemi” – zapraszam was do 
obejrzenia filmu edukacyjnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

 „Eko – patrol” -
 https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc 

 Rozmowa na temat treści filmu – rodzice zadają 
pytania. 

  

 „Śmieci w koszu”  – zabawa ruchowa  z 
elementem celowania. 

wykonane papierowe kule dziecko wrzuca do 
wyznaczonego celu. 

  

 Wiersz „Obietnica” I. Salach – wysłuchanie 
wiersza czytanego przez rodziców. 

  

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

Bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc


Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie 
zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 

A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń 
przyrodę. 

  

 „ Nasza planeta? – nauka słów i melodii 
piosenkihttps://www.youtube.com/watch?v=1M
ZovZPTP7I 

  

 Masaż relaksacyjny – wypowiadając słowa 
wierszyka mama lub tato wykonują ruchy na 
pleckach dziecka, następnie dziecko przystępuje 
do masażu. 

Przyszła myszka do braciszka.   (opuszkami palców na 
plecach dziecka wykonujemy 
posuwiste                           i delikatne ruch) 
Tu zajrzała, tam wskoczyła, (lekko łaskoczemy dziecko 
za jednym uchem, następnie za drugi) 

A na koniec tu się skryła. (wsuwamy palec za kołnierzyk) 

Płynie, wije się rzeczka (rysujemy na plecach dziecka 
falistą linię) 

Jak błyszcząca wstążeczka. (delikatnie drapiemy je po 
plecach) 
Tu się srebrzy, tam ginie, (wsuwamy palce za 
kołnierzyk) 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


A tam znowu wypłynie. (przenosimy dłoń pod pachę i 
szybko wyjmujemy) 

  

  „Ekoludek” – zapraszam do wykonania z 
różnych surowców wtórnych z pomocą rodziców 
stworka przyjaznego naszej planecie. 

 

Dzisiaj poznamy literkę Z z 

wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ze-
gar, Ułóżcie ten wyraz z literek Alfabetu , który macie  w 
domu, policzcie litery i głoski. 
Poćwiczcie  czytanie  w ,,Księga zabaw z literami” 
str.65. 
Wykonaj proszę zadania : 
 

Praca z KP4.1a – kolorowanie wskazówek, szukanie 
takich samych podpisów  
 
Praca z KP4.1b – wykreślanie liter z nazwami 
obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery Z, z po 
śladzie.  



 
Praca z KP4.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne 
pisanie liter z, Z, pisanie wyrazów po śladzie.  
 
W tym tygodniu wykonaj w wolnych chwilach kartę nr.24 
w „Kropki, Kreski i litery’’.Powodzenia!!! 
 


