
 

FENIX MEDICAL FITNESS

KARTY PRACY
DLA DZIECI

 
Wybierz karty odpowiednie dla Twojego dziecka i  . . .

. . .c iesz się ciepłą kawą lub
...  rozwiążcie zadania razem

 



Woda jest nam niezbędna do życia. Wydaje
się, że wody jest bardzo dużo, jednak w
rzeczywistości jej ilość jest ograniczona. 

            Warto oszczędzać każdą kropelkę.       
                    Uszczelnij   plasteliną    

                      rurociąg, wszędzie  tam, 
                   gdzie widzisz przecieki.

30 kropli na minutę to ponad 16
litrów dziennie - sprawdź czy z

kranów w domu cieknie woda :)



Dokończ wzory - pokoloruj lub dorysuj.



Jesienią liście spadają z drzew. Połącz w pary
liście z tego samego drzewa. Zobacz, kto
może spać zimą w stercie jesiennych liści.

Wiesz co to 
za zwierz?



Pokoloruj według wzoru.



Drzewa dają cień, można się schować podczas deszczu...ale dają nam
również tlen - potrzebny do oddychania. Im więcej liści tym więcej

tlenu. Głęboki oddech i do dzieła. To drzewo nie ma liści - zrób je. 

 Możesz :
- wykleić plasteliną, kulkami z krepiny lub prawdziwymi liśćmi

- pokruszyć suche liście i wysypać na posmarowaną klejem kartkę 
- zebrane liście pomalować farbą i zrobić stemple
- maczać palce w farbie i odbijać kolorowe listki :)



Codziennie powstaje bardzo dużo śmieci.
Możemy to zmienić segregując odpady

 - połącz śmieci z odpowiednim koszem.



Produkcja energii elektrycznej jest jednym ze źródeł
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Oszczędzając

            prąd ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. 

Sprawdź, którzy
mieszkańcy bloku
mogą coś zmienić,

żeby oszczędzać prąd
np. wyłączyć światło,

kiedy wychodzą z
pokoju lub wyłączyć tv,
kiedy nikt nie ogląda. 



Co jedzą leśne zwierzęta? 
Połącz pasujące do siebie

obrazki.



Dzieci chcą się bawić i muszą mieć dużo siły!
Pomóż dzieciom dołączyć do kolegów i bawić

się razem - znajdź drogę w labiryncie!
 

Co należy jeść żeby być zdrowym i mieć dużo siły tak jak te dzieci?



                                                              Tereny zielone, czyli lasy i parki,
pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. To dzięki roślinom mamy

czym oddychać. Stwórz ZIELONE MIASTO - dorysuj kwiaty w
doniczkach, trawę i drzewa wszędzie tam, gdzie to możliwe.



Morza i oceany są domem dla wielu zwierząt i roślin. Nikt nie
śmieci we własnym domu - czemu śmiecimy w cudzym? Śmieci

zostawione na plaży lub nad rzeką wpadają do wody i są
zagrożeniem dla mieszkańców mórz i oceanów. Znajdź wszystkie

śmieci w oceanie i pokoloruj kolorem czerwonym.



Dopasuj cienie do poszczególnych zwierząt.



Znajdź 4 różnice między obrazkami



Rysuj po śladzie.



Myślisz, że sam niewiele możesz zmienić? Każdy Twój codzienny
wybór ma znaczenie. Co  jest lepsze dla naszej planety, aby

zaoszczędzić prąd i wodę - wskaż.

Czy to oznacza, że musisz zrezygnować z kąpieli i samochodu?
Nie, jednak warto ograniczyć kąpiele i częściej brać prysznic. Do

sklepu można wybrać się pieszo lub rowerem choć raz w tygodniu
:)



Zwierzęta w mieście są nieodłączną częścią ekosystemu.
Budujemy miasta na terenach łąk i lasów. Nowe miasto rozdzieliło
pary zwierząt - pomóż im przejść ulicami miasta do swojej pary.



Doprowadź śmieciarkę do śmieci. 



                                           Dbasz o planetę - zadbaj też o siebie.
Codzienna aktywność jest bardzo ważna dla naszego zdrowia.

Wytnij kostkę i złóż (skorzystaj z pomocy rodziców). Codziennie
o ustalonej porze rzuć kostką 3 razy i wykonaj wyrzucone

ćwiczenia - na jednym polu dorysuj swoje ulubione ćwiczenie.

Zrób 5
 przysiadów

Kucnij i wyskocz  
jak najwyżej  3 razy

Podskocz 
na jednej nodze 

Poskacz chwilę na
 niewidzialnej 

skakance

Zrób skłon w
prawo i w lewo



                                           Po co segregujemy śmieci? 
Segregowanie pozwala z tych produktów wykonać zupełnie nowe

rzeczy - dzięki temu mamy mniej śmieci bo zamiast trafić na
wysypisko plastikowe butelki zamieniają się np. w bluzę polarową :)

Jak myślisz z których odpadów powstają te produkty?



                                           Zagraj w grę - zaczynacie z pola start.
Rzucacie kostką i ruszacie się o określoną liczbę oczek. Jeśli staniecie

na polu specjalnym postępujecie zgodnie z instrukcją.

START

META

1 2 3

Wyrzuciłeś
papierek na

chodnik - cofasz
się o 2 pola żeby

go podnieść.

4
 

5
 

6
 

11
 

10
 

9
 

8
 

7
 

15
 

14
 

13
 

12
 

18
 

17
 

16
 

Wychodząc z
pokoju nie

zgasiłeś światła.
Zejdź na pole nr

5 i je zgaś.

Zjadłeś chipsy i
po niezdrowym
posiłku nie masz

siły - stoisz
kolejkę.

Wypiłeś wodę i
chcesz wyrzucić
butelkę. Przejdź 

 na pole z
odpowiednim

koszem.

Zasadziłeś
drzewo.

Wspinasz się po
nim na pole 13.

Obserwujesz
pszczołę i

przeskakujesz
za nią na

kolejne pole.

Tropisz
zwierzątko w

parku i idziesz
na pole numer

12.

Poślizgnąłeś
się na skórce
od banana.
Spadasz na

pole 15.



                                          Zaprosiliśmy kilka osób, żeby świętować!
Wszyscy cieszą się, że wiesz już tyle o ekologii, segregowaniu śmieci i

dbaniu o naszą planetę - czyli nasz dom! 
W tym tłumie zgubiliśmy - Tomka, Kasię i Szymona - pomożesz

nam ich znaleźć?

Tomek Kasia Szymon

 


