
Dzień dobry.  

Witam   wszystkie Smerfusie i Rodziców w kolejną środę w naszym wirtualnym przedszkolu.   

Dziękuję oczywiście za   relacje z waszych działań. Jesteście super!!! :-) Całuski dla wszystkich .  

Smerfiki  jak wasze „domowe fasolki” ? Ile już uzbieraliście? Pochwalcie się  

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania?  No to zapraszam, tym razem do krainy ekologicznej  

Smerfne zadania specjalne na środę: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (UP AND DOWN) dzieci  ją znają i  

lubią.   

2.  Teraz trochę się poruszacie.  Bawicie się ale dzisiaj trochę inaczej  , bo każde ćwiczenie to 

niespodzianka z kola fortuny  

https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8 

3.  Dzisiaj porozmawiamy sobie o konieczności dbania o środowisko..  Smerfy  obejrzą  filmik pt. „Pan 

Sprzątalski” . 

https://www.facebook.com/PanSprzatalski/videos/1226613554152088 

Po wysłuchaniu Smerfy odpowiedzą na kilka pytań: 

✅ Kto występował w bajeczce?  

✅ Co nie spodobało się Panu Sprzątalskiemu? 

✅  Co wymyślił Pan Sprzątalski aby rozwiązać problem śmieci w miasteczku? 

4. Uczymy się  piosenki  pt.  „Brudna planeta”.” 

 

5.  „Chora Planetka”-  (ilustracje w załącznikach) dzieci  słuchają wiersza ilustrowanego obrazkami. 

Opowiadają po kolei co się dzieje na każdym obrazku z osobna, a następnie próbują opowiedzieć  całą 

historyjkę od początku do końca. 

„Chora Planetka” 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8
https://www.facebook.com/PanSprzatalski/videos/1226613554152088


Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

Autor: Magdalena Tokarczyk 

 

5. Praca z książką : karta pracy nr 21, ćwiczenie graficzne i kolorowanka (w załącznikach) 

6.  Polecam dzieciom do obejrzenia filmik „ Ekologia. Bajka segregacja?” 

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

7. Smerfy oglądają  teledysk ,, Ekokultura”. 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/151253456278962/ 

 Po wysłuchaniu  materiału, Smerfusie próbują wytłumaczyć „Co jest takiego ta ekokultura? Jak zachowuje 

się osoba ekokulturalna ?: . 

8. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

Zabawy, ćwiczenia z wycinaniem :)  

Ciąć można wszystko – gazety (Rodzic rysuje dziecku kształty do wycięcia), wełnę, stare materiały - im 

więcej, tym ręka będzie robić to sprawniej. Warto OD RAZU zwracać uwagę na prawidłowy sposób 

trzymania nożyczek.  

9. Pomysł na dzisiejszą zabawę dla całej rodzinki  to  zabawa „SOKOLE OKO”  (super zabawa 

pamięciowa)   

Zadanie dla Rodzica: Ułóż kilka szpulek nici, motków wełny, kawałków wstążek obok siebie w rzędzie. 

Na początek wybierz 3 elementy. Poproś dziecko, aby przez chwilkę przyjrzało się ułożonym rzeczom. 

Poproś, by zasłoniło oczy (w praktyce jednak sprawdza się lepiej oparcie głowy o kolana lub odwrócenie 

się, gdyż pokusa do podglądania jest ogromna :). Zmień jeden element w ułożeniu (zabierz go, lub połóż w 

innej kolejności). Poproś dziecko, by otworzyło oczy i wskazało, co się zmieniło. 

 

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/151253456278962/


 





 



 



 



 



 



 



 



 



 


