
Witamy Was kochane muchomorki :) Bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia na maila 
grupowego oraz na stronę przedszkola. Wszystkie są  przepiękne :) z utęsknieniem czekamy 
na kolejne zdjęcia. Do zobaczenia w przedszkolu :)

Poniedziałek 27.04.2020

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
Temat dnia: Potęga wody

Ranek:
Ćwiczenia poranne. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Samochody do myjni”.
Dz. jest samochodem. Rodzic trzyma w ręku dwa klocki (zielony i czerwony). Gdy rodzic 
podniesie do góry zielony klocek dz – samochód jeździ w różnych kierunkach naśladując odgłosy 
pojazdu. Gdy rodzic uniesie do góry czerwony klocek dz. wjeżdża do myjni-zatrzymuje się i 
milknie. 

Zabawa bieżna „Drzewa i wiewiórki”. 
Dz. dobierają się parami. Jedno z nich jest drzewem a drugie wiewiórką. Drzewa rosną, kołyszą się 
w jedną, w drugą stronę- dzieci wykonują skłony w prawo, w lewo. Wiewiórki biegają. Na hasło: 
Człowiek!- wiewiórki chowają się- szukają swojego drzewa i stają za nim.

1 Zajęcie edukacyjne: 
Rodzic pyta dziecko:  Czy powinniśmy pić wodę, dlaczego ?Czy każdą wodę można pić? Co może 
świadczyć o tym, że woda jest czysta lub brudna?. Następnie rodzic zaprasza dziecko do 
wysłuchania wiersza.

Chora rzeka”

Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka pełna mleka…
Tutaj płynie biała rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło…
Cicho tak-
ani ptak,ani ważka, ani komar, ani pąk, 
ani gad, ani płaz, ani ślimak
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani, ani płoć,ani pstrąg,
nikt nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Straszny napis: ZAKAZ KĄPIELI.
Mętny opar nad wodą się bieli. 
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka…

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko: Co śniło się kotkowi?, Jakiego koloru była 
rzeka?, Dlaczego rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej 
rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?

 2 Zajęcie edukacyjne:



Zabawy badawcze z wodą. Rodzic przygotowuje: słoik z wodą z kałuży, słoik z czystą wodą, olej, 
piórko, gaza, słoik z zanieczyszczoną wodą kamykami,piaskiem, trawą. Najpierw rodzic pokazuje 
słoik z wodą z kałuży. Dz. ogląda wodę, obserwuje co w niej pływa, mówi jaka jest ta woda. Rodzic 
pyta dziecko skąd się bierze woda w kałuży? Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona?. 
Informuje dziecko,że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza i opada na ziemię

Badanie wody zanieczyszczonej olejem. Rodzic wlewa do miski czystą wodę,a następnie trochę 
oleju. Dz. obserwuje, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie rodzic zanurza w 
wodzie pióro i je wyjmuje. Dz. obserwuje jak olej osadził się na piórze. Rodzic wyjaśnia,że olej 
pływa na powierzchni,ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem
jest posklejane. Rodzic wyjaśnia,że oceany i rzeki po których pływają zanieczyszczenia są 
niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków ponieważ sklejają im pióra, wtedy nie mogą latać
i ptaki giną.

Oczyszczanie wody. Rodzic ustawia słoik bez wieczka , z umocowaną na górze gazą (filtrem). Oraz 
szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną patyczkami, piaskiem i trawą. Przelewa zanieczyszczoną 
wodę do słoika. Dz. obserwuje, jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzi do 
wniosku,że filtr zatrzymuje zanieczyszczenia- oczyszcza wodę. 
 Rodzic informuje dziecko, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na 
środowisko i postanowili ją oczyszczać.

Zajęcie popołudniowe:
Zabawa ruchowa „krople deszczu”. Rodzic włącza nagranie spokojnej muzyki i opowiada dziecku 
o słonecznej pogodzie. Dz. spaceruje po pokoju. Rodzic informuje je o chmurach i padającym 
deszczu i zatrzymuje muzykę. Dz. kuca i stuka każdym palcem prawej, a następnie lewej dłoni o 
podłogę, powtarzając słowa: kap, kap, kap

Karty pracy dla dzieci posiadające książki: cz4, nr 70,71

Karty pracy dla dzieci nie mających książki  poniżej









Wtorek 28.04.2020

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
Temat dnia: Jestem przyjacielem przyrody

Ranek:
Rodzic zaprasza dziecko na łąkę. Rozkłada koc (w domu ) i prosi, aby dziecko się położyło i 
zamknęło oczy. Włącza nagranie z odgłosami mieszkańców łąki. Dziecko z zamkniętymi oczami 
wyobraża sobie pobyt na łące. Po wysłuchaniu odgłosów dziecko opowiada o swoich 
wyobrażeniach. 
 Link do odgłosów: https://www.youtube.com/watch?v=jNN_5qJZtJw 

1 Zajęcie edukacyjne:
Rodzic czyta wiersz z pomarańczowej książki(karty pracy str 72-73) a dziecko uważnie słucha i 
przygląda się obrazkom. Po przeczytaniu wiersza zadaje pytania: Dlaczego dla zwierząt kwitnie 
łąka i rośnie dla nich las?Co oznaczają słowa: Jak i ty- żyją tylko raz? Dz. wypowiada się 
swobodnie. Rodzic wyjaśnia,że podobnie jak ludzie także rośliny i zwierzęta mają tylko jedno 
życie. Dlatego należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNN_5qJZtJw


Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i pamięć. Rodzic czyta jeszcze raz wiersz a zadaniem 
dziecka jest ułożenie zwierząt występujących w wierszu według kolejności. (Obrazki zwierząt 
poniżej)



Zabawa czy się zgadza?. Rodzic prosi dziecko o zakrycie oczu dłońmi. W tym czasie zmienia 
kolejność kilku obrazków zwierząt( zamieszczonych obrazków na górze str). Następnie pyta dzieci 
czy wszystko się zgadza. Dz. ponownie układa obrazki według kolejności z wiersza.

Quiz Czy jestem przyjacielem przyrody?
Rodzic czyta zdania zapisane na wyciętych z kartek liściach. Jeśli dziecko uważa,że zachowania 
względem przyrody są dobre wtedy wstaje,jeśli są złe nie rusza się z miejsca.

1. Śmieci wyrzucamy byle gdzie
2. Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran
3. Zużytą baterię wyrzucamy do pojemnika na szkło
4. Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza
5. Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go. 
6. Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty
7. Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię.

2 Zajęcie edukacyjne:
Projektowanie odznaki przyjaciela przyrody- praca plastyczna. Pokoloruj odznakę kredką lub 
wyklej kolorowym papierem, wytnij i przyklej na kolorowym papierze. (odznaka poniżej).

Zajęcie popołudniowe:
Pielęgnowanie swoich kącików zieleni. Ustawienie roślin tak, aby świeciło na nie słońce. 
Podlewanie roślin, umieszczenie wspólnie z rodzicem tabliczki z napisem SZANUJ ZIELEŃ w 
ziemi. 



Środa 29.04.2020

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
Temat dnia: Żabki, żaby, żabusie

Ranek

Zabawa - Gdzie ukryła się żabka?
Rodzic prosi dziecko, aby się odwróciło. Chowa w pokoju lub innym pomieszczeniu zielony 
klocek-żabkę. Zadaniem dziecka jest odnalezienie klocka słuchając krótkich poleceń rodzica ( idź 
prosto, w prawo , w lewo ).

1 Zajęcie edukacyjne

Zabawa matematyczna- Liczymy żabki

Do tej zabawy można wykorzystać klocki zielone różnej wielkości oraz karteczki z narysowanymi 
kropkami. Rodzic daje dziecku po kilka klocków (6 klocków) w różnej wielkości i umawia się z 
nim, że są to żabki. Zadaniem dziecka jest posegregowanie klocków według wielkości, policzeniu 
ich i pokazaniu na palcach wyniku. Następnie rodzic czyta zadanie z treścią a dzieci słuchają 
zadania i układają odpowiednią ilość klocków. Pod klockami układają karteczki  z odpowiednią 
ilością kropek.( 1 karteczka to jedna kropka. Karteczek ma być 6 tyle ile jest klocków).

1. Nad wodą bawiło się 5 żabek. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem?. 
Dziecko układa klocki i karteczki z odpowiednią ilością kropek.

2. Do stawu wskoczyły 2 żabki wodne. Dołączyły do nich jeszcze 4 żabki. Ile żabek pływało w 
stawie?.

3. W odwiedziny do 1 dużej żabki przyszły 3 żabki średnie i 2 małe. Ile było wszystkich żabek?.

2 Zajęcie edukacyjne

Nauka dwóch zwrotek piosenki i refrenu „ Ziemia,wyspa zielona”

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 

Nie warto mieszkać na Marsie, 
nie warto mieszkać na Venus. 
Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
powtarzam to każdemu . 
Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany. 

Chcę poznać życie delfinów 
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla 
i z kotem móc się bawić. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany. 

Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 
niech z nieba uśmiecha się słońce, 
pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany.

Zajęcie popołudniowe

Zabawy konstrukcyjne klockami w kolorze zielonym.

Karty pracy dla dzieci mające książki: 74,75

Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:





Czwartek 30.04.2020

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
Temat dnia: Co nam daje las

Ranek

Zabawy przy piosence  Ziemia, wyspa zielona.

1 Zajęcie edukacyjne  Co nam daje las- rozmowa rodzica z dzieckiem na podstawie wiersza 
„Strażnicy przyrody”.

Kuku, kuku!- echo niesie.
To kukułkę słychać w lesie.
Kuku, czekam, kuku dzieci
Czy sprzątniecie swoje śmieci?
Płaczą sarny i jeżyki:
Ach zamienią las w śmietniki.
Rudy lisek wyszedł z norki.
Dzieci, to są mądre stworki.
O! zbierają już butelki 
i zakrętki i papierki. 
Wiedzą,że ze szkiełka w lesie
straszny pożar się rozniesie!
Hyc wyskoczył zając Kicek.
Chcecie poznać tajemnicę?
Każdy maluch las szanuje
i porządku w nim pilnuje.
Wie, że drzewo i roślina
oczyszczają dym z komina.
Pamiętają o ziarenkach
w zimie dokarmiają ptaki.
Lubią nas te przedszkolaki!
Cieszmy się więc do rozpuku
i śpiewajmy:Kuku, kuku!
 
Pytania do wiersza: Jaki ptak wydaje odgłosy Kuku, kuku?, O co kukułka pytała dzieci?,
Co mówiły w wierszu zwierzęta? Rodzic pyta co można robić a czego nie wolno robić w lesie?, 
Dlaczego trzeba dbać o las?, Czym dla zwierząt jest las?. 

2 Zadanie edukacyjne

W związku z tym,że zbliżają się majowe święta narodowe proponuję rodzicom przybliżenie 
dzieciom święta poprzez swobodne rozmowy. 
 Proponuję także wykonanie pracy plastycznej- pokolorowanie flagi Polski farbami (szablon 
poniżej) lub zrobienie swojej flagi  samodzielnie. 



Karty pracy  dla dzieci, które posiadają książki: 76,77,78,79,80

Karty pracy dla dzieci,które nie mają książek poniżej:








