
Pszczółki – tematyka tygodnia OCHRONA PRZYRODY 

Witajcie kochani zaczynamy kolejny tydzień nauczania na odległość, wiem, że 

nie jest łatwo, ale po naładowanych bateriach po świętach możemy działać.  

Bardzo dziękuję za zdjęcia, które do mnie przysyłacie, jesteście SUPER!!!! 

 

1. Zaczynamy krótką rozgrzewką: 

 Rosną kwiaty – dziecko w klęku skulonym klęczy na podłodze, 

powoli zaczyna się rozwijać, najpierw podnosi głowę, potem 

powoli rozkłada ręce, podnosi je, lekko faluje w górze, następnie 

powoli wstaje, wystawia twarz do „słońca” góry. 

 Omiń ślimaka – dziecko chodzi po pokoju, na sygnał np. 

klaśnięcie przeskakuje obunóż w przód, zabawa trwa dalej. 

 Krople deszczu – można włączyć spokojną muzykę – dziecko 

chodzi w różnych kierunkach, ktoś z domowników opowiada jaką 

mamy ładną pogodę, ciepło, słońce świeci, listki porusza wiatr itd. 

Po chwili można zatrzymać muzykę lub na umówiony sygnał, 

dziecko kuca i stuka kolejno paluszkami o podłogę i mówi kap, 

kap, kap , oznacza to, że pogoda się zmieniała i pada deszcz. 

 

2. Spróbujcie wspólnie stworzyć „Kodeks przyjaciela przyrody”  może 

być w formie pisemnej lub obrazkowej, jak wolicie. Na dużej kartce 

wypiszcie lub naklejcie obrazki, które mówią o tym jak dbać o 

środowisko, co należy robić, aby dobrze się nam żyło w zgodzie z 

przyrodą. 

 

3. Teraz czas na piosenkę, nauczcie się słów, lub tylko refrenu, po 

naciśnięciu na link odsłuchajcie piosenkę kilka razy i śpiewajcie razem. 

„Cały świat jest w naszych rękach” 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 
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Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 
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A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 
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Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 
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https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

4. W kartach pracy proszę o wykonanie stron 58,59. 

5. Dla chętnych czas na kilka obrazków  - przyjemnej pracy. 

 

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


 

 



 


