
WITAMY WAS DRODZY RODZICE I DZIECI,  
ZAPRASZAMY NA WTORKOWE ZAJĘCIA I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY. 

 

Leśny Skrzacie, dzisiaj posłuchamy piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

Refren tej piosenki mówi o tym, że dzieci też pomagają Ziemi.  
Spróbuj nauczyć się samego refrenu i może w czasie wolnym zanucisz swoim Rodzicom: 

Refren:  

Wołamy S O S.  
Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

Trzeba nam zieleni 
Czystej atmosfery 
Segregacji śmieci  

Pomogą w tym dzieci. 

 
Leśny Skrzacie, spróbuj wykonać dzisiaj prace plastyczną pt. „Łąka pełna kwiatów”. 

Leśny Skrzacie, na pewno zauważyłeś, że już pojawiły się na grządkach różne kwiatki. Pani 
Ziemia jest bardzo zadowolona, kiedy kwiatów jest naprawdę dużo… Spraw z małą pomocą 
Rodziców, aby Ziemia dzisiaj też była uśmiechnięta… Powodzenia i miłej pracy 

 

Drodzy Rodzice  

� Do wykonania pierwszej pracy plastycznej potrzebujemy widelec i farby w różnych           
kolorach. Moczymy widelec w farbie i odbijamy kolorowe kwiaty (to będą tulipany).            
Później pędzelkiem lub palcem malujemy łodygę i listki każdemu kwiatuszkowi. 
Na końcu znowu bierzemy widelec i moczymy go w zielonej farbie, aby na dole kartki               
zrobić liczne źdźbła trawy. 

� Do wykonania drugiej pracy plastycznej potrzebujemy farby w kolorze żółtym  
i białym (tutaj będą rosły stokrotki) oraz zielonej farby na trawkę. Przy tej technice              
potrzebne będą nam jeszcze paluszki.  
Można najpierw zrobić trawkę a kiedy trawa będzie już sucha skończyć nasze            
stokrotki (odbijamy paluszek robiąc małe kółeczka i to będą nasze stokrotki) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Leśny Skrzacie, zapraszamy Cię na wycieczkę do lasu (marsz po pokoju, można włączyć             
muzykę). Zatrzymaj się, porozglądaj się po lesie, popatrz jak tu ładnie. O! Kto to skacze               
między drzewami, ma długie uszy i krótki ogonek (dziecko zgaduje: to zając), on zaprasza do               
zabawy, poskocz razem z nim (dziecko skacze po całym pokoju). Pożegnaj się z zajączkiem,             
idziemy dalej. Jesteśmy na polanie. Ale co to,  dlaczego tu tak brudno? (dziecko udziela              
odpowiedzi). Co tu zrobić, aby to zmienić? (dziecko wymyśla sposoby……), tak posprzątamy            
polankę, pozbieramy śmieci (dziecko naśladuje zbieranie śmieci.) Popatrz, teraz jest czysto   
i ładnie brawo!!! ( dziecko się cieszy, podskakuje do góry) Idziemy dalej, posłuchaj jak szumi               
strumyk (dzieci nadstawiają uszu).Podejdź do strumyka i umyjmy w nim ręce (dziecko           
nachyla się i naśladują mycie rąk, strzepują wodę.)Wracamy już do domu.(dziecko maszeruje            
w miejscu)   

 

A teraz proponujemy labirynt  
Dzieci, chcą wyrzucić śmieci. Narysuj ich drogę do kosza. 

 

 
 
 
 

 

Powodzenia 

 

 



Leśny Skrzacie, segreguj śmieci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla ciekawych: 

 

 

 


