
 

Materiały do zadań zdalnych dla grupy II  

Tydzień20.04- 24.04.2020r. 

„Dbamy o przyrodę” 

1. Zadanie 

Film edukacyjny Eko - Patrol (Segregacja śmieci) 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc&feature=youtu.be 

Rozmowa na temat filmu- poznanie norm ekologicznych-nakaz segregowania odpadów. 
Zabawa ruchowa pt.”Ziemia, woda, powietrze”. Na hasło: Ziemia- dz. przykucają i dotykają 
dłońmi podłogi; na hasło Woda- prostują się i chwytają dłońmi za kolana; na hasło; 
Powietrze- podnoszą ręce do góry i obracają się wokół siebie na palcach. 

2.Zadanie 

Pokoloruj pojemniki na odpady wg odpowiednich kolorów (papier- niebieski  , plastyk-żółty 
,szkło-   zielony ,bioodpady-brązowy  ). 

Słuchamy rymowanki 
Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy segregujemy śmieci do nich je wrzucamy: 
Do żółtego butelki, szkło do zielonego, gazety i kartony zawsze do niebieskiego. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Zadanie 

 Zabawy z literą F, f na wyrazie podstawowym farby- wyodrębnianie głosek w wyrazach, 

podkreślanie w tekście drukowanym poznanej litery (stare gazety), wymyślanie wyrazów na 

podana głoskę., kolorowanie obrazków. 

Filmik edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=k0OgJ7L2pUk 

Dzieci, które zabrały zeszyty ćwiczeń do domu wykonują ćwiczenia utrwalające literę ,,F, f’. 

4.Zadanie 

Słuchanie piosenki pt.”Świat w naszych rekach" 

1.Ci co lubią segregują, otóż oni mają racje. 

Gdy w osobne pojemniki, lecą papier, szkło, plastyki. 

Ref; Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. 

Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

2.A rycykling trudne słowo, chodzi o to, by na nowo. 

Z naszych śmieci zrobić coś, papier, plastyk albo szkło. 

3.Więc dorośli oraz dzieci, posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zając się dziś, żeby jutro dobrze żyć. 

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

Zabawy na zasadzie echa muzycznego, śpiewane refrenu z zastosowaniem zmian 

dynamicznych: cicho, głośno, umiarkowanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0OgJ7L2pUk
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

5.Zadanie 

 Zabawy kształtujące umiejętność liczenia, orientacji w przestrzeni ,spostrzegawczości. Dzieci 

przyglądają się obrazkowi i odpowiadają na pytania , które czyta im osoba dorosła. 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/  -ciekawe zabawy, ćwiczenia i quizy dla dzieci 

rozwijające zdolności matematyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/


 

 

 

 

 

 

Dzieci odwzorowują wzór.  

 

 



 

Chętne dzieci mogą wykonać działania matematyczne. 

 

 



 

 

6.Zadanie 

Rymowana gimnastyka dla Smyka 

 https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E- zabawy ruchowe

 

7.Zadanie 

Słuchanie wiersza pt.”Ochroń Ziemie”                                                        

 1.Mieszkamy na wielkiej kuli. 
Ta kula to nasza Ziemia. 
Dorośli ciągle na tej Ziemi 
chcą wszystko zmieniać. 
Wycinają drzewa, 
śmiecą na leśnej łące, 
czarny dym z kominów leci 
i zasłania słońce. 

 2.Gdy wszystkie na świecie dzieci 
zadbają o piękno Ziemi, 
to wszystko skończy się szczęśliwie, 
nic się nie zmieni.  
W ogromnym kosmosie 
Ziemia się nie zgubi, 
gdy ją każdy mały człowiek 
nauczy się lubić. 
Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. 

 
-rozmowa na temat tekstu wiersza, ćwiczenia oddechowe- dmuchanie na paski papieru, 

układanie zdań z wyrazem Ziemia ,przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

8.Zadanie 

Praca plastyczna-wypełnianie konturu drzewa rysowanie liści – kredkami, pisakami, 

kawałkami papieru kolorowego, bibuły, wg własnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E-zabawy


 

 

 

 

 



 

 

9.Zadanie 

Zabawa badawcza oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. 

Pomoce: pędzle ubrudzone w farbie, słoiki,  plastykowa butelka, nożyczki, szmatka flanelowa 

gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek 

Dziecko brudzi wodę słoiku, płukając w niej pędzel ubrudzony w farbie. Plastykowa butelkę 

przecinamy na wysokości1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na 

oczyszczona wodę, Drugą część butelki odwracamy szyjka do dołu,, a następnie wypełniamy 

szmatką flanelową, gaza lub lignina, węglem drzewnym, żwirkiem, A na końcu piaskiem. 

Warstwy te powinny zając około połowy wysokości butelki, którą nakładamy na część butelki 

stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak przygotowanego filtru dzieci wlewają brudną 

wodę ze słoika i obserwują jej filtrowanie ( w ten sposób można oczyścić wodę przyniesioną z 

rzeki, stawu lub kałuży). 

 

 

10.Zadanie 

Wykonanie pracy plastycznej „Moja ekologiczna zabawka” 

Można wykorzystać; rolki po papierze toaletowym opakowania po jogurcie sokach,, ścinki 

materiałów, kolorowe sznurki, papier kolorowy, folia, bibuła, plastelina itp. 

Dzieci wybierają dowolne materiały i wykonują zabawki wg własnego pomysłu. Po 

wykonaniu zabawki można zrobić zdjęcie. 

 

 

 

 



 

Zabawy dla chętnych dzieci 

  

 

 

Bajki do oglądania i słuchania 

1.Koszo-mrówka.Segregacja śmieci dal dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=szW7J9fGjlU&feature=emb_title  

2.Inzynierka wilczyca. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=16s 

3.Rady na odpady. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

4.Bajka edukacyjna proekologiczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

Piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe 

https://www.youtube.com/watch?v=szW7J9fGjlU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


 

 

1.Smieci 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

2.Śpiewanki gimnastykowianki 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

3.Aktywna zabawa z Pipi 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

4.Pląs- głowa, ramiona, kolana, piety 

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

 

 

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW ABY WSZYSTKIE 

KARTY ĆWICZEŃ I ZADAŃ DO WYKONANIA DZIECI GROMADZIŁY 

W TECZCE A PÓŹNIEJ PRZYNIOSĄ JE DO PRZEDSZKOLA. 

OBIECUJEMY NAGRODY. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM

