
Smakusie  

Wtorek 06.04  

Witam was na kolejnej lekcji niestety nie możemy pobawić się jeszcze razem ale myślę,  że ten 

tydzień będzie naprawdę wspaniały. Gotowi to zaczynamy  

W tym tygodniu pobawimy się z Kubusiem który jak co roku przypomina nam jak należy dbać o 

nasza planetę. 

CELE ZAJĘĆ: dzieci dowiedzą się: 

• co to jest natura  

• jak zostać́ „Kubusiowym Przyjacielem Natury”  

• jak dbać́ o rośliny 

 - zastosowana metoda dydaktyczna: programowanie)  

• jaką rolę pełnią zwierzęta  w przyrodzie, nawet te najmniejsze  

POTRZEBNE MATERIAŁY: 

• karta pracy dla dzieci nr 1 – do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka 

• karta pracy dla dzieci nr 2 – do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka 

• kredki, nożyczki, klej  

1. Zobaczcie co dostałam dziś w liście od Kubusia – poproście rodziców aby pomogli Ci go przeczytać  

 



Cześć! 

Witam Cię na pierwszej lekcji w ramach programu “Kubusiowi Przyjaciele Natury”, na której 

dowiemy się czym jest natura i jak dbać o rośliny i zwierzęta nawet te najmniejsze. Dbanie o naturę 

jest bardzo istotne. Dlaczego? Dowiesz się właśnie na tej lekcji. Możemy zaczynać? 

 

2.Gotowi  na kolejną przygodę to usiądź wygodnie ii obejrzyj film i postaraj się zapamiętać jak 

najwięcej : 

 

Film Dbaj o rośliny i 
zwierzęta. Dla Ziemi trzeba żyć lepiej.mp4

 

 

ZADANIE 1:Wytnij i przyklej na kuli ziemskiej tylko elementy natury. Pokoloruj obrazek. Możesz 

też dorysować siebie oraz własne przykłady części natury. 

 

 

 

 



3. gotowi na kolejne zadanie zaproście rodziców na spacer po okolicy , jak masz możliwość wybierz 

się do lasu  

Zadanie na różne zmysły  proszę spróbuj działać  samodzielnie  

ZOBACZ: 

malutki listek 

drzewo liściaste 

drzewo iglaste 

owada 

ptaka 

kamień 

szyszkę 

POSŁUCHAJ  

Szumu drzew 

Jak pada deszcz 

Jak śpiewa ptak 

DOTKNIJ  

Czegoś mokrego 

Czegoś miękkiego 

Czegoś szorstkiego np. kory  

POWACHAJ  

Jak pachnie deszcz  

Jak pachnie kwiat  

Audiobook Małe jest 
piękne.mp3

 

Na koniec jak masz ochotę posłuchaj  

Praca domowa:  wykonaj rysunek przedstawiający to, jak dbasz o zwierzęta i rośliny oraz zrób 

zdjęcie i odeślij do nauczyciela. 


