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„Ekokultura”

1. Obejrzyj proszę film o tym jak skutecznie dbać o przyrodę.

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs .

Po obejrzeniu filmu spróbuj odpowiedzieć na pytanie:

– Które z tych czynności wykonujesz, a które mógłbyś wprowadzić do swojego życia?

– Jak myślisz dlaczego dbanie o przyrodę jest takie ważne?

2. Wykonaj kartę pracy.

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4 na stronie 18. Przyjrzyj się ilustracji. 

Zobacz, do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, do zielonego szkło, do żółtego plastik i 

metal, do brązowego wszystkie bioodpady, czyli resztki żywności oraz drobne odpady zielone 

(skoszona trawa, liście, gałązki).

Teraz spróbuj posegregować śmieci, połącz je liniami z odpowiednimi pojemnikami.

Następnie rysuj po śladach butelki i słoiki.

3. Jaki piękny jest świat!

Wyszukaj proszę w wyprawce taką kartę:

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs


Przygotuj też dużą białą kartkę i kredki. Wykonaj proszę pracę przedstawiającą piękno przyrody. 

Do swojej pracy wykorzystaj elementy z tej wypychanki. 

Wiem, że potrafisz stworzyć wyjątkowy obrazek :)

4. 2 maja – Dzień Flagi

Wysłuchaj proszę opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Dzień Flagi”

W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 

wszystkie przedszkolaki będą malować chorągiewki. 

– A po co? – spytała Lenka. 

– Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. 

– Na czerwony – powiedział Szymek. 

– Nie. Na biały – sprostowała Ada. 

– A po co? – ponownie spytała Lenka. 

– Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – wyjaśniła pani. 

– Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan. 

– Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z tej okazji możemy nawet 

maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – Drugiego maja przemaszerujemy przez całe 

osiedle. 

– Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert. 

– To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. 

Hubert się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. Jeśli już wręczać 

prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością nie są ani flagami, ani 

chorągiewkami. 

Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej koleżanki i koledzy z zapałem 

przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było wcale proste. Wymagało szczególnej 

uwagi. Ci, którzy się zagapili i zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli 

malować od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko w połowie 

czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy. 

– Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są strasznie trudne do 

wykonania – pocieszyła ją Lenka. 

– Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani mrówek, ani much, tylko 

czerwony pas na białej chorągiewce.



W Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w radosnym marszu po 

osiedlu. Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie wykonaną biało-czerwoną chorągiewkę. 

Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, 

robią coś bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. 

Przechodnie z podziwem patrzyli na maszerujących. 

– O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w sukience w paski. 

Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-czerwoną chorągiewką i że jest 

Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś urośnie. 

– Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – powiedziała. 

– Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka.

Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały kosmonautom i 

kosmitom. Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią świętują mali Polacy.

Spróbuj teraz odpowiedzieć na pytania:

– Po co przedszkolaki malowały flagi?

– Jak czuła się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając chorągiewką?

– Z czego była dumna?

5. Posłuchaj proszę tej krótkiej informacji. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja, wprowadzone w 2004 

roku, by propagować wiedzę o Polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga składa się z 

dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, 

drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, w 

rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Teraz przygotuj swoją flagę. Samodzielnie dobierz materiały. Możesz wykonać flagę z białej kartki,

którą w połowie zamalujesz na czerwono. Możesz też użyć do wykonania swojej pracy kolorowego

papieru lub bibuły. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. :) Do wykonanej flagi przyklej patyczek.

POWODZENIA :)

DLA CHĘTNYCH

6. Wykonaj kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady cz. 4 str. 19



Przyjrzyj się jak Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Dokończ rysować kwiaty w doniczkach i

pokoloruj je.

7. A może i Ty spróbujesz założyć swoją hodowlę kwiatów? :)

Możesz zasadzić kwiaty w doniczkach na balkonie lub w przydomowym ogródku. Zachęcam Cię 

także do pomocy przy dbaniu o kwiaty w domu. Możesz wspólnie z Rodzicami umyć liście 

kwiatom, podlać je lub przesadzić. 

Pamiętaj dbanie o rośliny jest bardzo ważne, to dzięki nim oddychamy.

8. Zapraszam Cię do ćwiczenia w czytaniu.

 Przeczytaj proszę tekst z poniższych zdjęć.

Link: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=73 

POWODZENIA!

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=73

