
Tydzień: 20.04.2020 - 24.04.2020 r. 

Materiały dla dzieci 6 letnich i 5 letnich z oddziału VII (VII, VIII) 

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki - Przedszkolaki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie „Dbamy o przyrodę”. 

 

Zadanie 1. 

Obejrzyj film edukacyjny „Ekologiczny dom” 

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

 

Zadanie 2. 

Posłuchaj zagadek.

"Służy do picia,  

służy do mycia,  

bez niej na ziemi  

nie byłoby życia." /woda/ 

 "Pełno go wszędzie ,  

choć go nie widać.  

Czyste chcemy wdychać.” /powietrze/  

 

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


Zadanie 3. 

Spójrz na obrazki związane z Ekologią. Podziel ich nazwy  na sylaby i głoski. 

 



Pokoloruj obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4.  

Obejrzyj film edukacyjny „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

Zadanie 5. 

Posłuchaj piosenek pt. „Ziemia wyspa zielona”, „Świat w naszych rękach” 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs  

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

Zadanie 6. 

Obejrzyj bajkę „Eko patrol”. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc  

Zadanie 7. 

Zagraj w grę na spostrzegawczość. 

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-

ekologia.html?fbclid=IwAR1taGRhYKG1hbmELNXQ0ogovu57_JvkyAmvEs01xSkxFvGgdPZH6kxZRyM  

Zadanie 8.  

Praca plastyczna – Chrońmy rośliny 

Wykonaj wspólnie z rodzicami plakat na podany wyżej temat, dowolną techniką z materiałów dostępnych w domu. Następnie trzeba  

podpisać go imieniem dziecka i nazwą przedszkola.  

Plakaty wezmą udział w konkursie z okazji Dnia Ziemi, który zostanie ogłoszony na stronie przedszkola. Zdjęcie pracy należy przesłać 

na adres mailowy:konkurspp19@onet.pl do 28.04.2020r. 
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https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-ekologia.html?fbclid=IwAR1taGRhYKG1hbmELNXQ0ogovu57_JvkyAmvEs01xSkxFvGgdPZH6kxZRyM
mailto:konkurspp19@onet.pl


Zadanie 9. 

Zabawy muzyczno- ruchowe na każdy dzień: 

 https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI  

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0    

https://www.facebook.com/watch/?v=694228011119852   

Zadanie 10. 

Zapoznaj się z literą h – małą i H – wielką. 
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Obejrzyj filmiki: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1_3R9SYCpEM  

https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8  

Posłuchaj piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=DLtjt1dDlQk  

Litera  h,H 

h – mała drukowana 

H – wielka drukowana 

h – mała pisana 

H– wielka pisana  

Głoska h jest spółgłoską, dlatego oznaczamy ją kolorem niebieskim. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_3R9SYCpEM
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1. Podziel wyraz na sylaby i na głoski. Narysuj tyle kresek ile jest głosek. 

hamak 

 

 

 

2. Zaznacz na niebiesko litery h   w podanych niżej wyrazach

 

wahadło 

Henryk 

huta 

hamulce 

Hubert 

juhas 

bohater 

 

 

 

 

 

hol 

hotel  

Hania 

hala 

hałas 

huk 

hiena 

 

 

 

 

 

hokej 

hełm 

hulajnoga 

helikopter 

huragan 

hortensja 

herbatniki



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Życzymy miłej zabawy         

  w rozwiązywaniu zadań 

 
PS. 

 W książce fioletowej uzupełniamy strony od 12 - 19 

Książka niebieska i różowa – litera h 

Kto nie ma możliwości drukowania nie musi tego robić. 

Prace plastyczne wykonujemy z materiałów, które mamy w domu. 

Prosimy o zdjęcia i filmiki. 

POWODZENIA 


