
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 21.04.2020 :)

1. Zabawa  badawcza-”Ile wody nam ucieka”

Zagadka: 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.  

Czy wiesz już co to? Tak, to woda.

Wiesz już jak dbamy o naszą planetę (kodeks młodego ekologa), a teraz spróbuj z kimś dorosłym 

przeprowadzić eksperyment.

Spróbuj w łazience delikatnie odkręcić wodę, tak aby kapała. Pod kapiącą wodę postaw miskę lub 

wiaderko. Jak myślisz ile przybędzie wody w wiaderku wciągu kilku minut ? Zaznacz i wróć do 

kolejnego zadania.

Zadaniem rodzica będzie pokazanie dziecku na zegarze, o której godzinie rozpoczęliśmy 

eksperyment. 

2. Zabawa- „Ekologiczne sudoku”. Przeczytaj poniższe wyrazy. Wytnij prostokąty z 

wyrazami  i ułóż, tak aby nie powtarzały się w kolumnie i rzędzie. 

WODA WODA WODA

EKOLOGIA EKOLOGIA EKOLOGIA

PLANETA PLANETA PLANETA



B)  Zapisz (3 razy, małymi literami) w odpowiednich kwadratach takie wyrazy jak : woda, 

ekologia, planeta, wytnij każdy kwadrat. Ułóż każdy wyraz tak,aby nie powtórzył się w 

kolumnie i rzędzie.

 

 
C) Wymieszaj kwadraty z wyrazami napisanymi przez ciebie oraz z wyrazami 

przedrukowanymi. Spróbuj ułożyć odpowiednio kwadraty, aby nie powtarzały się w 

kolumnie i rzędzie.

3. Zabawa- „Jaka to liczba”.Zakoloruj kwadracik z odpowiednią cyferką.
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4. Zabawa badawcza-”Ile wody nam ucieka”- ciąg dalszy  :) Wracamy do łazienki i 

sprawdzamy ile wody nam przybyło w wiaderku. Rodzic pokazuje dziecku obecną godzinę i

próbują przeliczyć, ile czasu trwał eksperyment/ jak długo kapała woda do wiaderka.

Dziecko może teraz zmierzyć za pomocą szklanki, łyżki, itp. ilość wody. 



Zobacz, do czego można wykorzystać tyle wody? Czy teraz rozumiesz dlaczego ważne jest ,

aby szanować wodę i jej nie marnować? 

Jak myślisz-Co powoduje marnowanie wody?

- niedokręcony kran

- zepsuta uszczelka

- długie prysznice

-brak zakręcania wody podczas mycia zębów

5. Wiersz pt.:” Nowa moda” 

"Nowa moda" - Małgorzata Strzałkowska

W domu Oli oraz Ali

wszyscy razem się zebrali,

aby wspólnie pogawędzić,

jak sobotę miło spędzić.

Uradzili, jedząc ciasto,

że pojadą gdzieś za miasto,

lecz z powodu tej wycieczki

do solidnej doszło sprzeczki.

– Autem! – mówi wujek Tadek.

– Na motorach! – woła dziadek.

Na to babcia: – Autobusem!

Mama: – Lepiej minibusem!

Ala z Olą grzmią donośnie,

że taksówką jest najprościej.

Tylko tata głową kiwa,

po czym nagle się odzywa:

– Samochody, autobusy,

motocykle, minibusy –

każdy z nich okropnie smrodzi,

a to naszej Ziemi szkodzi.

Po co spalin jej dokładać?

Lecz jest na to dobra rada –

pojedziemy rowerami,

bo nie trują spalinami.

Poprzez lasy, łąki,

pola pędzi Ala, za nią Ola,

mama, tata, babcia, dziadek,



a na końcu wujek Tadek.

Nowa moda jest w rodzinie

i rodzina z tego słynie,

że w sobotę się wybiera

na wycieczkę na rowerach.

Ziemia też oddychać musi,

bo inaczej się udusi.

Pytania do tekstu:

1. Co znaczą słowa „moda” i „ekologiczny”? Co może być ekologiczne? (postępowanie, torba, 

pojazd, itp.)

2.O czym jest ten tekst?

3. Jakimi środkami transportu rodzina chciała pojechać na wycieczkę?

4. Dlaczego wybrali rowery?

5. Czy ta rodzina jadąc na wycieczkę na rowerach zamiast samochodem stała się ekoprzyjaciółmi 

naszej planety?

6. Co znaczy ekoprzyjaciel?

Ekoprzyjaciel- osoba będąca przyjacielem środowiska. Tak jak ty.

6. Zabawa manualna-”Ekoprzyjaciel”

Ekorodzina przed wyjazdem na wycieczkę musi się dobrze przygotować. Oprócz sprawnego 

sprzętu – rowerów powinna także zadbać o odpowiedni ubiór. Jak myślisz co powinni założyć na 

siebie w taką pogodę jak dziś? Tak, ważne, aby założyć odpowiednie buty. A czy ty umiesz 

sznurować buciki? Spróbuj zasznurować swoje buty lub buty kogoś dorosłego. Możesz spróbować 

rożnych sposobów sznurowania. 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=RqR6ZeTWW-Q 

7. Praca z Kartą Pracy nr 4, strona 4b.

https://www.youtube.com/watch?v=RqR6ZeTWW-Q
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