
Zadania zdalne 24 kwietnia ,piątek 

 grupa OB. E. Kozikowska 

Temat: Wiem jak chronić moją planetę 

Religia: 

Katecheza o Miłosierdziu i s. Faustynie. 

Zawiera historię Helenki, która w sposób rymowany opowiada o sobie i o tym jak Jezus ją wybrał... 

czyli o tym jak Helenka mała, obraz malowała… ☺ 

https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-
dla-dzieci-mlodszych 

Uczymy się piosenki o siostrze Faustynie. 

https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk01mI_7lr5qF_xBzMbB0b7FvIQCapQ%3A1586944851849&
source=hp&ei=U9uWXpaCMYH7kwWf65LgAQ&q=cud+malina+to+siostra+faustyna&oq=cud&gs_lcp=
CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgUIABCDATIFCAAQgwEyBQgAEIMBMgIIADICCAAyBQgAEIMBMgIIADI
CCAAyAggAOgcIIxDqAhAnShEIFxINMGcxNThnMTc2ZzIwN0oLCBgSBzBnMWcxZzFQvR1YwyNguTVoAn
AAeACAAcYBiAH3A5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQY&sclient=psy-ab 

Teraz czas na ćwiczenia z muzyką , zapraszam 

  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

 

Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na 
temat jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na 
podstawie fragmentu rymowanki. R. zaprasza dzieci do 
wysłuchania wiersza. Prosi, by starały się zapamiętać 
wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumieją.  

Co to jest ekologia?  
D. Klimkiewicz, W. Drabik  

Ekologia – mądre słowo,  
a co znaczy – powiedz, sowo?  
Sowa chwilę pomyślała  
i odpowiedź taką dała:  
„To nauka o zwierzakach,  
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lasach, rzekach, ludziach, ptakach.  
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,  
o wzajemnych powiązaniach  
między nami, bo to wszystko  
to jest nasze środowisko.  
Masz je chronić i szanować”  
– powiedziała mądra sowa….  
Po wysłuchaniu wiersza R prosi dzieci, aby spróbowały 

wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do 

końca jasne. R. kieruje rozmową, zadając dzieciom 

pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? 
Co oznacza słowo „szanować”? 

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, R. może 
zaproponować zabawę rytmiczną, np. dzieci mogą 
wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z 
analizą sylabową:  

To na-u-ka o zwie-rza-kach,  
la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.  
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,  
o wza-jem-nych po-wią-za-niach       
mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko  
to jest na-sze śro-do-wis-ko.  
 
 

Zabawa matematyczna ,,Mniej czy więcej?”  

Poznacie znaki:      <,  > 

         2>1 
          
Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania opowieści: 



W pokoju stały dwa kosze /rodzic ustawia np. dwa 
kosze, rozkłada dwie skakanki, szarfy/. W jednym z nich 
leżały 3 butelki /R. wkłada 3 puste butelki do jednego 
kosza/, a w drugim 5 butelek /R. wkłada 5 pustych 
butelek do drugiego kosza/,(mogą to być dowolne 
liczmany np. nakrętki, patyczki) 

-W którym koszu było więcej butelek? /dziecko wskazuje 
prawidłową odpowiedź, rodzic opowiada dalej/: 

Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, 
gdzie jest więcej śmieci. 

-Jak myślisz, w którą stronę się otworzy? 

Rodzic układa znak > z dwóch pasków papieru. Może 
opowiedzieć kilka historii, by utrwalić z dzieckiem 
schemat zadania .Kolejnym krokiem jest ilustrowanie 
zadania cyframi i znakiem matematycznym > <.   Dobrej 
zabawy!  

Wykonaj proszę zadania w karcie pracy 
Praca z KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, 
porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania 
znakami < i >.  
 
Praca z KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, 
przeliczanie obiektów w zbiorach, dorysowywanie 
nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >. 
Rodzicu przeczytaj dziecku i porozmawiaj z Nim 
„Czym jest gospodarstwo ekologiczne” – 
pogadanka. R. tłumaczy dzieciom, czym charakteryzuje 
się gospodarstwo ekologiczne (np. zakaz używania 
chemicznych środków ochrony roślin, nawozów 



sztucznych, pasz przemysłowych, stymulatorów wzrostu, 
karmienie zwierząt paszą wyprodukowaną w tym 
gospodarstwie, używanie nawozów wytworzonych przez 
hodowane zwierzęta, konieczność zachowania 
różnorodności gatunków roślin i zwierząt). R. pokazuje 
dzieciom symbol żywności ekologicznej. Dzieci omawiają 
symbol, przeliczają gwiazdki. • symbol żywności 
ekologicznej. Zaprojektuj własny symbol, wyślij zdjęcie 

„Ekologiczna żywność” – porównywanie zdjęć 
warzyw i owoców z gospodarstw ekologicznego i 
tradycyjnego, poszukiwanie produktów ekologicznych w 
gazetach, czytanie cen, porównywanie. R. zadaje 
dzieciom pytanie, czym charakteryzuje się żywność 
ekologiczna. Pokazuje dzieciom zdjęcia okazałych 
owoców i warzyw modyfikowanych genetycznie oraz 
brzydszych, mniej wybarwionych owoców i warzyw 
naturalnych, bez żadnych szkodliwych dodatków i 
konserwantów (niepryskanych). Następnie daje dzieciom 
do obejrzenia gazetkę sklepową. Dzieci szukają 
produktów ekologicznych i standardowych. Porównują 
ich ceny i wnioskują, że produkty ekologiczne są 
droższe. R. pyta dzieci, z czego to wynika. Na koniec 
dzieci porównują daty ważności na przyniesionych 
produktach ekologicznych i standardowych. R. pyta, 
dlaczego data na produktach ekologicznych jest krótsza. 

 

Powodzenia !!! czekam na wiadomości i zdjęcia 

 


