
Zadanie 1.      

Ekologiczny dom. 

Agata Dziechciarczyk 

Eko – Malińscy i Brudasińscy 

Na jednej razem ulicy mieszkają. 

Jedni są czyści, drudzy są brudni, 

Na eko – pikniku się poznają. 

 

Jeśliś ciekawy ich wspólnych losów 

Obejrzyj tę bajeczkę. 

Dowiesz się, jak dbać, by dom był eko, 

Podszkolisz się troszeczkę 

 

Zatem zapraszam do oglądania, 

Bo film jest warty tego, 

By go promować, by go oglądać. 

Zachęcam, więc każdego! 

 

Poproś rodziców o włączenie bajeczki, zwróć uwagę, w jaki sposób możemy 

zadbać o naszą planetę. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


Zadanie 2.  

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie nauczyć się jej refrenu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0sDwg2fEV

wkft9tYRMuOlgGCyhBTcx7Zfr2JEaQCvULAVfOA48rSbZE9Y&app=desktop 

 

Zadanie 3.     

Wykonaj pracę z odpadów – według własnego pomysłu. Podsyłamy Wam kilka 

propozycji.  

           

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0sDwg2fEVwkft9tYRMuOlgGCyhBTcx7Zfr2JEaQCvULAVfOA48rSbZE9Y&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0sDwg2fEVwkft9tYRMuOlgGCyhBTcx7Zfr2JEaQCvULAVfOA48rSbZE9Y&app=desktop


Zadanie 4.     

Poszukaj w domu rzeczy, artykułów, które przyporządkować można do 

odpowiedniego „pojemnika” na odpady. Na kartce narysuj kosze  

w odpowiednim kolorze i posegreguj do niech znalezione rzeczy.  

Niebieski – papier, żółty – plastik/metal, zielony lub biały – szkło. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5.    

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne do utworu pt. „Skaczemy, biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&fbclid=IwAR2Ad3IUwb

q-jf7kVlqx1ehaj6GBNYEFPxMGOeX03bpp6QCcAg7N9nij7hY 

Zadanie 6.    

Drodzy Rodzice, stwórzcie razem z  dziećmi ciecz nienewtonowską.  

Niech odpowiedzą na pytanie – Co jest w niej niesamowitego?  

Mogą pukać w nią twardym przedmiotem albo delikatnie zanurzyć w niej rękę - 

co się z nią dzieje? Uformujcie z niej kulkę, później pozostawcie ją na dłoni - 

czy nadal pozostała kulką? Miłej zabawy  

Przepis na ciecz nienewtonowską: 

- skrobi ziemniaczanej, 

- wody, 

Składniki połączyć ze sobą w stosunku 1:1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&fbclid=IwAR2Ad3IUwbq-jf7kVlqx1ehaj6GBNYEFPxMGOeX03bpp6QCcAg7N9nij7hY
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&fbclid=IwAR2Ad3IUwbq-jf7kVlqx1ehaj6GBNYEFPxMGOeX03bpp6QCcAg7N9nij7hY


Zadanie 7.    

Porozmawiaj z rodzicem, na temat zachowań, które widzisz na zdjęciach  

poniżej, które uważasz, że są dobre, a które złe? W jaki inny sposób możemy 

dbać o naszą planetę?  

 

 



Zadanie 8.   

Połącz konewki z roślinkami starając się rysować po śladzie. 

 

 

 

 

 



 Drodzy Rodzice, pamiętajcie róbcie zadania te, na które nasze Misiaki 

mają ochotę i na które pozwalają Wasze możliwości. Bardzo cieszymy się, że 

tak chętnie bierzecie w nich udział.  

 Dziękujemy Wam za fotorelację z Waszych aktywności. Mamy nadzieję, 

że ich wykonywanie sprawia naszym przedszkolakom przyjemność. Miło 

zobaczyć nasze kochane Misiaki. Pamiętajcie także, aby napisać dla nas, Waszą 

refleksje, jeśli chodzi o wykonywanie zadań w danym tygodniu. Będzie to dla 

nas pomoc w kolejnym opracowaniu ich  dla dzieci. Dajcie znać czy 

wykonywane zadania nie są za trudne i czy dzieci sobie z nimi radzą.  

Jeśli macie jakieś pytania, jesteśmy do Waszej dyspozycji.  

 

 

Pozdrawiamy  

Nauczycielki grupy „Misiaki” 

 


