
Poniedziałek 20.04.2020 

 

Jak wiecie, bardzo ważne jest dla nas, abyśmy z ekologią byli za pan brat! 

Dlatego przygotowałam dla Was dziś pozytywny utwór w wykonaniu ZoZi pod 

tytułem "Świat w naszych rękach". 

 

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

 

Kochani, zastanówcie się czy dobrze segregujecie w domu śmieci i co jeszcze 

możecie zrobić w Waszym domku, aby być bardziej eko? ;) 

 

Pamiętajcie, że to w dużej mierze od nas zależy jak będzie wyglądała nasza 

Ziemia! ;) 

 

2.Zagadki ekologiczne. 

 

Zapraszam Was do zagadek ekologicznych! Wiem, że sobie świetnie poradzicie! 

 

Zagadka nr 1 

Bardzo proszę wszystkie dzieci, 

Niech wrzucają do mnie śmieci! 

 

Zagadka nr 2 

Kiedy samochód z miejsca nagle rusza, 

Z rury wydechowej wydostać się muszą. 

 

Zagadka nr 3 

Nikt z nas nie zaprzeczy, 

Jest w nim dużo rzeczy: 

Obierki, odpadki 

Gruz i zwiędłe kwiatki. 

 

I jak? Znacie odpowiedzi na powyższe zagadki? Jestem pewna, że tak! 
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Poniżej odpowiedzi : 

 

Zagadka nr 1 : kosz na śmieci 

Zagadka nr 2: spaliny 

Zagadka nr 3 : śmietnik 

 

źródło: zagadki ze strony 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Ekologiczne+zagadki+dla+dzieci 

 

 

3. Eksperyment "Uciekający pieprz" 

 

Do wykonania naszego eksperymentu potrzebujemy : 

- głęboki talerz 

- mały pojemniczek 

- wody 

- pieprzu 

-płynu do naczyń 

- i... palca ;) 

 

Do głębokiego talerza wlewamy wodę (nie ma znaczenia ile). 

Do małego pojemniczka wlewamy wody i płynu do naczyń (1:1) i mieszamy. 

Do talerza z wodą wrzucamy pieprz, staraj się to zrobić w miarę równomiernie. 

Następnie zamocz palec w płynie z wodą i delikatnie połóż go na powierzchni 

talerza z pieprzem. 

 

Widzisz jak pieprz uciekł na boki? ;) 

 

4. Bajka o koronawirusie 

 

Kochani, pewnie zastanawia Was, co się teraz dzieje na świecie, pewnie dużo 

tłumaczą Wam rodzice. Ja mam nadzieję, że już niedługo to wszystko się 

skończy i będziemy mogli spotkać się w naszym stałym gronie! 

 

Przesyłam Wam bajkę, która umili Wam mam nadzieję dzień i dowiecie się być 

może czegoś nowego na temat higieny i właściwych zachowań. Pamiętajcie, 
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jeżeli nie ma potrzeby, abyś wychodził to #zostańwdomu . 

 

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

 

 

5. Komiks "Tymek i Mistrz pomagają królewiczowi". 

 

Lubicie czytać komiksy? Ja bardzo! Są one ciekawe i można się z nich wiele 

nauczyć! Poniżej znajdziecie komiks i przygotowane do niego pytania! Mam 

wielką nadzieję, że Wam się spodoba! ) 
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Pytania: 

1. Na jaką chorobę cierpiał królewicz? 

2. Co zaproponował królewiczowi Tymek? Jak królewicz zareagował? 

3. Podaj swoje sposoby na nudę i lenistwo. ;) 

 

Źródło www.mac.pl 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Pani Marta ) 
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Propozyja od Pani Beaty: 

Jarosław Boberek audiobook ''Eko patrol'' 

A teraz coś dla fanów ''Króla Juliana''- Jarosław Boberek we własnej osobie, 

będzie wam czytał bajeczkę swoimi urzekającym głosem. 

 

https://tuptuptup.org.pl/jaroslaw-boberek-audiobook-eko-patrol/ 

 

Kochani! Wiemy jak bardzo lubicie brać udział w konkursach! Znalazłam dla 

Was jeden, który jest niezwykle ciekawy!  

 

Zachęcamy do wzięcia udziału! 

 

 Link do regulaminu konkursu: https://konkursydladzieci.eu/zobacz/napisz-do-

palmiarni-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-i-literacki-dla-dzieci-i-mlodziezy/ 

 

Bajka o tym jak ważne są drzewa i czyste powietrze w miastach. 

https://tuptuptup.org.pl/falszywe-wyniki/ 

 

A teraz zabawa ''stara jak świat'' .Grali w nią na pewno wasi rodzice ,może 

dziadkowie. Jest bardzo prosta . Cały opis znajdziecie na stronie. 

 

https://www.superkid.pl/gry-i-zabawy-panstwa-miasta 
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