
MALINKI 20.04 – 24.04.2020r 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poznajemy sposoby oszczędzania wody, wiemy do czego potrzebna jest woda w życiu 

codziennym, kształtujemy poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska, ćwiczymy 

motorykę mała i precyzję, doskonalimy umiejętność koncentracji. 

Obejrzyj krótki film edukacyjny, z którego dowiesz się ważnych rzeczy na temat 

oszczędzania wody  https://www.youtube.com/watch?v=ekNGEh4A3o8 .  

Następnie, spróbuj wymienić jak najwięcej sposobów oszczędzania wody. 

Na koniec - pokoloruj obrazek  

       

https://www.youtube.com/watch?v=ekNGEh4A3o8


Wtorek 21.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: doskonalimy umiejętność liczenia z zastosowaniem liczebników głównych oraz 

ustalania równoliczności dwóch zbiorów, rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowe, 

doskonalimy umiejętność posługiwania się nożyczkami  

Wytnij ze znajdujących się w załącznikach materiałów krople wody(lub narysuj je z 

pomocą rodzica). Rodzic kładzie na dywanie 2 kartki A4, które będą symbolizować 

kałuże. Następnie:  

 Rodzic układa na kartkach kropelki tak, aby ilość kropelek w jednej i drugiej  

kałuży się różniła (np. 4 i 5), dziecko przelicza ile kropelek jest w jednej a ile  

w drugiej kałuży 

 Gdzie jest więcej a gdzie mniej kropli? 

 O ile więcej/mniej kropli jest w kałużach? 

 Co możemy zrobić żeby w kałużach było tyle samo kropelek?  

       Odłóż lub dołóż kropelki tak, aby było po równo. 

Zabawę możemy powtórzyć kilka razy, zmieniając ilość kropli. 

  



Środa 22.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: kształtujemy poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska, poznajemy sposoby 

segregowania odpadów, uczymy się nowych pojęć (recykling), uświadamiamy sobie jakie 

czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska, poznajemy informacje o 

Dniu Ziemi. 

Dziś obchodzimy Dzień Ziemi – z tej okazji przygotowałam dla Was interaktywną 

prezentację, z której dowiecie się wielu ciekawych rzeczy na temat naszej planety jest 

ona dostępna w zakładce e-materiały jako „Dzień Ziemi – prezentacja dla Malinek”. Po 

obejrzeniu całej prezentacji i rozwiązaniu „Testu pomocnika Ziemi” – w załącznikach 

czeka na Was certyfikat za aktywny udział w tym wyjątkowym dniu 

       

 

 

 



Czwartek 23.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: doskonalimy umiejętności grafomotoryczne, utrwalamy informacje na temat 

segregowania odpadów 

Narysuj po śladzie przerywanym drogę odpadów do odpowiedniego kosza. 

         



              Piątek 24.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: utrwalamy wiedzę na temat dbania o naszą planetę, doskonalimy umiejętność 

posługiwania się nożyczkami, wyrażamy swoją ekspresje twórczą przy użyciu narzędzi 

plastycznych, ćwiczymy motorykę małą oraz precyzję. 

Praca plastyczna „Ziemia w naszych rękach”. Pamiętajmy o tym, aby dbać o naszą 

wspaniałą planetę każdego dnia!  

 

Potrzebne będą: 

 Kontur Ziemi (dostępny w załącznikach lub narysowany) 

 2 Kartki A4 (biała i czarna/ jasna i ciemna) 

 Farby/flamastry/kredki 

 Klej 

 Nożyczki  

Etapy pracy: 

1. Wytnij z dostępnych w załącznikach materiałów kontur Ziemi. Następnie pokoloruj go 

przy użyciu dostępnych w domu przyborów (farby/flamastry/kredki itp.). 

2. Na białej kartce papieru odrysuj kontur swoich dłoni, następnie go wytnij. 

3. Przygotowane elementy przyklej na czarną (lub inną w ciemnym kolorze) kartkę, tak 

jak na załączonym obrazku. 

Miłej pracy!  

Zdjęcia Waszych prac z zeszłego tygodnia były wspaniałe 

Już nie mogę się doczekać kolejnych  



Załącznik do zadania z wtorku – krople wody. 

     

              

    

      



Załącznik do zadania z piątku – kontur Ziemi. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik do zadania ze środy – Dzień Ziemi – certyfikat pomocnika Ziemi  

 

 



 

Kolorowanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 


