
Witam serdecznie!
Temat: Ekologiczne zakupy.
Oto zadania do wykonania:
Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

1. Zapoznaj się z tekstem „Śmieci wokół nas” oraz wierszem „Lekcja” (podręcznik str. 23-25).
2. Porozmawiaj z Rodzicami na temat ekologicznego pakowania zakupów. Odpowiedz ustnie 

na pytania: 
- Co się dzieje z opakowaniami i resztkami jedzenia?
- Czy uważasz, że należy segregowanie śmieci? Wyjaśnij dlaczego tak uważasz. 

3. Wykonaj w ćwiczeniach do edukacji polonistycznej zadanie 6 na str. 22. 
4. Uzupełnij zdania – rady dotyczące ekologicznego pakowania (ćwiczenia zad. 2, str. 23).
5. Piszemy poprawnie - pisownia wyrazów z „ż” wymiennym na „g” (ćwiczenia zad. 3 i 4, str. 

24).

Edukacja muzyczna:
6. Pośpiewajmy trochę... Poniżej słowa piosenki Majki Jeżowskiej „My chcemy grać w 

zielone”.

Wielki dorosły świecie
Proszą cię wszystkie dzieci:
Pomyśl przez chwilę o nas
My chcemy grać w zielone
I chcemy by za domem rosło drzewo!

Czemu różni panowie
Stawiają świat na głowie
I czemu wszędzie muszą
Malować czarnym tuszem?

Czemu giną kolory
lias jest bardziej chory
A w niebie wielkie dziury
A w ziemi same rury?

Ref, My chcemy grać w zielone
I chcemy by za domem rosło drzewo
I żeby ptak śpiewał!
Nim zepsujecie wszystko
Zostawcie nam po listku
Małej trawce i po truskawce!
I jedną czystą rzeczkę zostawcie!
Krajobraz na wycieczkę zostawcie!
Z kwiatkiem łąkę i biedronkę zostawcie!
My chcemy grać w zielone - tak, tak, tak!
My chcemy grać w zielone...

Zwykle to dorośli
Bardzo się lubią złościć
Że dzieci bałaganią
Więc czemu teraz sami

Wszędzie dymią i brudzą
Strasznie się tym trudząc
I każdy tak się stara
By świat się zrobił szary?

Ref, My chcemy grać w zielone...

Przestańcie wreszcie śmiecić!



Proszą was wszystkie dzieci:
Pomyślcie chwilę o nas
My chcemy grac w zielone!

A tu link do strony, na której jest nagranie tej piosenki: https://youtu.be/0JRj5U5H_Ow
Pośpiewajmy trochę!

Edukacja techniczna
7. "Ekologiczna torba" – z materiałów, które masz dostępne w domu wykonaj swoją 

propozycję ekologicznej torby lub innego opakowania na zakupy. Możesz do tego zadania 
wykorzystać stare gazety, tkaniny, kolorowe kartki, kartoniki, siatkę po ziemniakach czy 
cebuli. 
Czekam na Wasze propozycje :)

https://youtu.be/0JRj5U5H_Ow

