
Witajcie Kochani!

Mamy nadzieję, że miło i radośnie spędziliście ten weekend. Odpoczęliście i nabraliście
siły  na  kolejne  wyzwania?  Niestety,  nie  spotkamy  się  jeszcze  przez  jakiś  czas  
w  naszym  przedszkolu.  Przed  nami  kolejne  dni  naszej  wspólnej  pracy.  
Pozdrawiamy Was cieplutko!!!

Drodzy Rodzice, w tym tygodniu dzieci 6 letnie wykonują ćwiczenia zgodnie z tematyką
tygodnia „Dbamy o naszą planetę” - książka „PLAC ZABAW” (część 4), oraz poznają 
literę „Z” - ćwiczenia grafomotoryczne - „KROPKI, KRESKI I LITERY” (karta nr 24).
Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.
Wychowawczynie grupy II.

Poniedziałek 20.04.2020r

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę.



Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich

1. Zapoznajcie się z piosenką pt.: „Ziemia to wyspa zielona” - piosenka na cały 
tydzień.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA – link do piosenki.

Tekst piosenki:
1. Nie warto mieszkać na Marsie, 
nie warto mieszkać na Venus. 
Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
powtarzam to każdemu . 

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
        wśród innych dalekich planet. 
        To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
        więc musi być bardzo zadbany. 

2. Chcę poznać życie delfinów 
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla 
i z kotem móc się bawić. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
        wśród innych dalekich planet. 
       To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
        więc musi być bardzo zadbany. 

3. Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 
niech z nieba uśmiecha się słońce, 
pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
        wśród innych dalekich planet. 
       To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
        więc musi być bardzo zadbany.

2. „Ziemia, woda, powietrze” – zabawa ruchowa. 
Stań i na hasło rodzica:
Ziemia – dotknij dłońmi podłogi, jednocześnie przykucnij.
Woda – chwyć dłońmi za kolana. 
Powietrze – wskaż przestrzeń nad głową.

3. „Wielkie sprzątanie” - zabawa ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo – link do muzyki.
Na dywanie rozrzuć gazety. Następnie chodź po nim, na przerwę w muzyce podnieś jedną
kartkę, zgnieć ją w kulkę i wrzuć do przygotowanego kosza (miska, wiaderko itp.).

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


4. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza Bożeny Formy pt.: „Nasza Planeta”.

Nasza Planeta 

Nasza Ziemia to piękna kraina,
na niej skały, lądy i morza.

Wiele różnych przedziwnych zjawisk
i tajemnic w sobie chowa.

Zatem dbajmy wszyscy o Ziemię,
niech oazą dla nas będzie.

Niech jej człowiek nie zaśmieca,
spokój niech panuje wszędzie.

Brudna woda, nieczyste powietrze,
precz spaliny, liczne odpady.

Więcej tego, nikt z nas już nie chce
nowe trzeba ustalić zasady.

Wszystkie żale ludziom ogłaszaj,
niechaj ciągle o ciebie dbają.

Ziemio niechaj cię mieszkańcy
wciąż z odpadów oczyszczają. 

Udziel ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące treści  wysłuchanego wiersza.
1. Co znajduje się na naszej planecie Ziemi?
2. Ile ludzi ma dbać o tą krainę?
3. Co złego dzieje się na Ziemi?
4. Co nowego trzeba ustalić?
5. Kto ma oczyszczać planetę z odpadów?

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
ołówek, kredki, gazety, taca z kaszą lub ryżem. 



Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.
1. Wyszukaj, a następnie wskaż na ilustracji nazwy zwierząt i przedmiotów, których nazwy 
zawierają głoskę „z” (zegar, mazaki, walizka, zebra, obraz, zamek, koza, zając).



2. - Podziel na sylaby wyraz „zebra” (wypowiedz sylaby z klaskaniem).
- Podziel wyraz zebra na głoski.
- Policz z ilu głosek składa się wyraz „zebra”.
- Jakie znasz jeszcze wyrazy rozpoczynające się głoską „z” (np. ziemia, ziarno).
- Jakie znasz  wyrazy które kończą się głoską „z” (np. majonez, polonez).
- Spróbuj znaleźć wyrazy w których głoska „z” znajduje się w środku wyrazu (muzyka, 
   koza).

A teraz powiedz, czy głoska„ z” to spółgłoska czy samogłoska, jakim kolorem oznaczamy 
spółgłoski, a jakim samogłoski.



3.  Spójrz  to  jest  litera „Z ”wielkie  i  „z”  małe.  Napisz literę „Z”,  „z”  palcem po śladzie  
(na karcie pracy), w powietrzu, na podłodze, na blacie stolika, na tacy z kaszą lub ryżem,
na plecach rodzica lub rodzeństwa.



2. Wykonaj kartę pracy.



3. Napisz po śladzie literę „Z” i „z”

4. Wyklej plasteliną lub pokoloruj literę „Z”.



Materiał dla dzieci 3, 4 letnich.
1. Pokoloruj obrazek.


