
WTOREK 28 KWIETNIA 2020 

Temat: Świeże powietrze. 
 

Zachęcam do wspólnych zabaw. 

 

1. Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi – Chcemy mieć czyste powietrze.  

Prosimy dziecko, by opisało, co widzi na zdjęciach. 

 

 
DYMIĄCE KOMINY FABRYK 

 

 
SPALINY SAMOCHODOWE 

 



Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są dymy z wielkich fabryk i elektrociepłowni 

oraz spaliny samochodowe. Bardzo często my sami przyczyniamy się do zatruwania powiet-

rza paląc w piecach nieodpowiednie materiały, np.: plastik. W dużych miastach, gdy nie ma 

wiatru, a są fabryki i jeździ dużo samochodów, często powstaje zjawisko smogu – dym           

z kominów fabryk i domów miesza się ze spalinami i mgłą. 

 
SMOG W MIEŚCIE 

 

Czy powietrze w naszej okolicy jest czyste? Czy dobrze się nam oddycha? 

 

2. Zabawy z wykorzystaniem zmysłu węchu: Co to za zapachy? Jak pachnie…?  

Zachęcam do przygotowania dziecku różnych produktów do powąchania, np.: perfum, 

rozgniecionego czosnku, chrzanu, płynu do płukania, cytrusów, kapusty kiszonej i innych 

dostępnych rzeczy. Podczas wąchania produktów dziecko określa, czy dany zapach jest 

przyjemny czy nie. 

 

3. Praca plastyczna Wiatraczek. 

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej. Do pracy potrzebne będą: kartka A4, prostokąt      

i dwa kwadraty wycięte z papieru, klej. 

   
 

 

 



Kwadraty składamy po przekątnej i rozcinamy je po linii zagięcia. Powstaną wtedy cztery 

trójkąty. 

                                         
 

Z powstałych elementów układamy na kartce A4 wiatraczek wg wzoru i przyklejamy klejem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko nazywa figury początkowe – prostokąt i kwadraty. Obserwuje zmiany powstałe       

po złożeniu i nazywa figury, jakie powstały po złożeniu i rozcięciu, liczy je. 

 

4. Ćwiczenia ortofoniczne na pdst. wiersza B. Szelągowskiej Dbamy o przyrodę. 

Odczytujemy dziecku wiersz. 

B. Szelągowska 

Dbamy o przyrodę 

W parku kwitną na rabatkach 

kwiatki kolorowe. 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 

stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni. 

 

Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 

jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni. 

 

Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 

Teraz patrzy, jak rodzina 

jedzie na rowerach. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni. 

 

A w ogrodzie obok parku, 

słowik cudnie śpiewa. 



To z radości – wzdłuż alei 

ktoś posadził drzewa. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni. 

 

Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 

Lubi patrzeć się, jak dbają 

o przyrodę dzieci! 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni. 

 

Po przeczytaniu wiersza możemy zapytać dziecko, w jaki sposób możemy dbać o przyrodę. 

Ponownie odczytujemy wiersz, a dziecko powtarza za nami: Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie 

śliczne mamy dni. 

Możemy kolejny raz odczytać wiersz, a dziecko ilustruje ruchem każdą zwrotkę według 

własnego pomysłu. 

 

5. Ćwiczenia oddechowe Kolorowe kwiatki. 

Do tej zabawy możemy wykorzystać kwiaty żywe lub wycięte z papieru. Zadaniem dziecka 

jest sprawdzenie, czy kwiat pachnie czy nie. Dziecko wciąga powietrze nosem i wypuszcza 

ustami. Powtarzamy to zadanie kilka razy. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

J. ANGIELSKI 

Temat: Na farmie. Zwierzęta domowe. 
 

Obejrzyj filmik On the farm jeszcze raz. Powtórz nazwy. Narysuj swoje ulubione zwierzątko. 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 

 

p. Alla Kaliszewska 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc

