
Zadania zdalne 21 kwietnia ,wtorek 

 grupa OB. E. Kozikowska 

Religia: 

Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa. 

https://view.genial.ly/5e95f9a9043e350e09f4a54d/interactive-image-
swietujemy-zmartwychwstanie-jezusa 

 

Temat: Ziemia to nasz dom. 

Na początek zabawa badawcza,, Ile wody nam 
ucieka?” 

Następnie R. zaprasza dzieci do łazienki, odkręca kran w 

sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego 

naczynia. Prosi dzieci, by oszacowały, ile wody może w 

ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas 

trwania zajęć. Swoje szacunki dzieci zaznaczają 

flamastrem. R. nastawia zegarek, by wiedzieć, ile czasu 

minęło od odkręcenia kranu, i wraca do prowadzenia 

zajęć. 

Posłuchaj i odgadnij zagadkę 

Co mam na myśli? To substancja, bez której nikt z nas 
nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz 
także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli 
ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do 
spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i 
skraplania jej część do nas wraca.  
 



WODA 
 
Ułóżcie z literek alfabetu taki sam napis. 

Następnie R. zaprasza dzieci do łazienki, odkręca kran w 

sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego 

naczynia. Prosi dzieci, by oszacowały, ile wody może w 

ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas 

trwania zajęć. Swoje szacunki dzieci zaznaczają 

flamastrem. R. nastawia zegarek, by wiedzieć, ile czasu 

minęło od odkręcenia kranu, i wraca do prowadzenia za-

jęć .Jak woda krąży w przyrodzie dowiesz się z tego 

filmiku. 

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

Zabawa z literkami.  

http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki  

Wykonaj proszę zadanie w karcie pracy 

 
Praca z KP4.2a – zaznaczanie różnic pomiędzy 
obrazkami . 
 

„Ile wody nam ucieka?” – kontynuacja zabawy 
badawczej. R. sprawdza na zegarku, ile czasu upłynęło 
od rozpoczęcia eksperymentu. Tłumaczy dzieciom, jak 
długo kapała woda, porównując ten czas np. do czasu 
trwania posiłku. R. zaprasza dzieci do łazienki, by 
sprawdzić, czy udało im się poprawnie oszacować ilość 
wody, która zebrała się w naczyniu. N. prosi dzieci, by 
zmierzyły ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką. 
Rozmawia z dziećmi o tym, że niedokręcony kran, 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki


zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby 
tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę 
podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast 
przesiadywać w wannie.  
Ćwiczenie matematyczne: policz dokładnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powodzenia!!!   Dla chętnych ;zagraj 

 https://mpwik.com.pl/view/klozeciak_game 

https://mpwik.com.pl/view/klozeciak_game

