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Temat tygodnia: Dbamy o Ziemię 

Poniedziałek 12.04.2021r.  

1.  Ćwiczenia poranne  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki w gniazdach. Przy dźwiękach dowolnej 

muzyki dziecko – ptaszek – porusza się swobodnie po pokoju. Przerwa w muzyce 

jest sygnałem, że ptaki muszą schować się w  gniazdach, przykucają.  

•  Ćwiczenia oddechowe. Dziecko naśladuje wąchanie trzymanego w dłoni kwiatka. 

Wciąga powietrze nosem, a wydycha – ustami.  

• Zabawa Obserwujemy przyrodę. Dziecko leżą przodem na podłodze. Naśladuje 

przyglądanie się zwierzętom przez lornetkę, dlatego co chwilę unosi łokcie nad 

podłogę, trzymając dłonie przy oczach.  

• Marsz po kole przy dowolnej muzyce. 

 

2. Posłuchaj opowiadania z pokazywaniem. Dziecko pokazuje niektóre czynności z 

opowiadania.  

 

 

 

 

Dawno, dawno temu, a może 

wcale nie tak dawno. Wśród 

lasów, łąk i pól było 

niewielkie miasteczko. W 

miasteczku tym mieszkały 

dzieci, które bardzo lubiły 

leśne wycieczki. Pewnego 

dnia dzieci zapakowały do 

plecaków soki, zbożowe batoniki, jogurty, owoce oraz przygotowane przez 

Pszczółki 

Witajcie kochane pszczółeczki. Przygotowałam dla Was kilka zadań 

 na poszczególne dni. Zachęcam Was do ich wykonania. Jeśli 

będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu: 

pp4pszczolki@interia.pl 

Pozdrawiam serdecznie i przesyłam moc całusków. 
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rodziców kanapki (pakowanie do plecaka). Zabrały także ulubione zabawki. 

Ucałowały rodziców: „Cmok, cmok!” (dzieci dają buziaki), pomachały na 

pożegnanie (dzieci machają ręką) i wybrały się na piknik. Szły dróżką przez las 

(dzieci maszerują), aż dotarły na piękną leśną polanę. Na polanie pięknie 

pachniały kwitnące dookoła kwiaty (dzieci wdychają powietrze nosem), z daleka 

słychać było piękny śpiew ptaków (dzieci nasłuchują). Dzieci rozłożyły kocyk. A 

ponieważ były bardzo głodne i spragnione wyciągnęły z plecaków ulubione 

zbożowe batoniki, jogurty i soki (dzieci rozpakowują plecaki). Kiedy się najadły 

i napiły, papierki i puste butelki i kubeczki od jogurtów zostawiły na trawie 

(dzieci rzucają śmieci na trawę, nauczyciel wykłada czyste odpady w postaci: 

plastikowych butelek, papierków po batonikach, ciastkach, kubeczki po 

jogurtach, kartoniki po napojach). Dzieci rozpoczęły wesołą zabawę. Skakały na 

skakance (dzieci skaczą). Bawiły się w berka i w chowanego (dzieci zakrywają 

twarz rękami). Kiedy słońce zaczęło się chować za horyzont postanowiły wrócić 

do domu. Zabrały kocyk, plecaki i wróciły do domu (dzieci maszerują, a następnie 

siadają). W lesie zrobiło się cicho, ale jakoś dziwnie. Zwierzęta nie chciały 

przyjść na leśną polanę. Ptaki nie śpiewały. Kwiaty smutno zwiesiły swoje 

główki. 
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Pytania do opowiadania: 

• Do którego lasu chętniej wybralibyście się na spacer i dlaczego? 
 

• W którym lesie zwierzętom żyje się lepiej? Czy śmieci zagrażają zwierzętom?     

W jaki sposób? 
 

• Skąd się biorą w lesie śmieci? 

 

• Co powinno się zrobić ze śmieciami, gdy idziemy do lasu na spacer? 
 

• Czy jest nam przyjemnie teraz siedzieć wśród tych śmieci? 
 

• Gdzie powinny trafiać śmieci? 
 

3. Segregujemy śmieci. 

Poniżej wysyłam obrazki koszy na śmieci do złożenia i sklejenia - Poproś o pomoc rodzica. 

Samodzielnie natomiast wytnij wszystkie śmieci, ułóż przy odpowiednich koszach (możesz 

również zrobić zdjęcie) i wrzuć do odpowiednich koszy. 
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METAL    wytnij napis „metal” i naklej na czerwony kosz 
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PLASTIK  
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SZKŁO 
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PAPIER 
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E – ŚMIECI 
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BIO  
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Pobaw się na podwórku lub idź na spacer. Pamiętaj, żeby nie śmiecić!!! 
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Wtorek 13.04.2021 

1. Zabawa słowna Co by było...? Swobodne wypowiedzi dziecka na tematy:  

 
• Co by było, gdyby na Ziemi nie było zwierząt?  

• Jak wyglądałby świat, gdyby nie było na nim kwiatów? 

 Wykonaj Kartę pracy, cz. 4, s. 5. Kończenie według wzoru. Kolorowanie wybranego rysunku 

2. Posłuchaj wiersza Danuty Gellnerowej „Co to jest przyroda?”. 

To drzewa i kwiaty, 

 i liście, i woda.  

Motyl nad łąką,  

biała stokrotka.  

Przyroda jest wokół, 

 wszędzie ją spotkasz.  

Ptak rozśpiewany,  

gadające świerszcze. 

Powiedzcie, proszę,  

co jeszcze, co jeszcze. 

 Szanuj przyrodę,  

kochaj przyrodę. 

 Kwiatom w doniczkach  

nie żałuj wody.  

Dbaj o trawniki!  

Niech koło domu będzie wesoło,  

będzie zielono. 
Rozmowa na temat wiersza.  

− Co to jest przyroda?  

− Jak należy o nią dbać?  

− Co to znaczy: szanować przyrodę?  

 Zrozumienie zależności występujących w świecie przyrody. 

 − Kto jest ważniejszy w przyrodzie – rośliny czy zwierzęta?  

− Czy mogłyby żyć na świecie zwierzęta, gdyby nie było roślin?  

− Co jest potrzebne do tego, aby mogły rosnąć rośliny?  
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Zabawa pantomimiczna z elementem dramy – Roślina chce pić. Dziecko próbuje się 

wczuć w rolę rośliny, której brakuje wody. Swoją mimiką, ruchem głowy, ciała pokazują, jak czuje 

się roślina, która usycha i potrzebuje wody.  

 Rozmowa po zabawie.  

− Jak czułaś/czułeś  się w roli rośliny, która potrzebuje wody?  

− Czy trudno było to pokazać?  

− Jak będzie się zachowywać roślina, która będzie mogła korzystać tylko z brudnej wody?  

− Czy tylko woda jest potrzebna roślinom?  

 Słuchanie ciekawostek na temat roślin.  

Rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają: pochłaniają szkodliwe gazy (dwutlenek węgla), a 

wydzielają tlen, który jest potrzebny do oddychania ludziom i zwierzętom. Jeżeli ziemia, woda i 

powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą ludziom, zwierzętom i roślinom, które wtedy chorują.  

Zabawy z wodą 

 

Do trzech szklanek wlejcie wodę: z kranu, gazowaną, 

gotowaną, podpiszcie szklanki. Sprawdźcie czym się różni, 

która ładnie pachnie, która nadaje się do picia a która do 

kąpieli, która jest najprzyjemniejsza 
 

w dotyku. 

 

Przygotuj szklanki z wodą i słomki dla każdego dziecka. 

Zadaniem dzieci jest nabieranie powietrza i mocne dmuchanie 

przez słomkę. 

 



14 
 

Przygotuj: różne produkty sypkie : sól, cukier, mąkę, różne 

przyprawy, barwniki  i odpowiednią ilość 
 

pojemników. Zadaniem dzieci jest sprawdzenie co się 

rozpuszcza w wodzie a co nie. 

 
Przygotuj miskę z wodą i różne materiały: guziki, nakrętki, 

sztućce, papier, piórka itd. Zadaniem dzieci jest sprawdzenie co 

pływa a co tonie. 

 

Karta pracy  

Wykonaj zadanie ze strony nr 4 . 

 

 Środa 14.04.2021 

1. Ćwiczenia poranne  

• 10 pajacyków 

• 10 przysiadów 

• 10 poskoków 

• 5 podskoków na prawej nodze 

• 5 podskoków na lewej nodze 

 

 

2. Posłuchaj piosenki „Nasze uszy słyszą świat” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgOo0BRKFDk 
 

1.Każdy z nas ma dwoje oczu, 

które widzą wszystko, widzą wszystko. 

Błękit nieba, biały domek, 

zieleń traw i listków, traw i listków. 

 

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew, 

       dzwonki deszczu, granie drzew. 

       A nad stawem chóry żab, 

       nasze uszy słyszą świat! 

 

2.Każdy z nas ma jeden nosek, 

do wąchania kwiatków, do wąchania. 

Czasem także do kichania, do kichania, 

lecz na szczęście, rzadko do kichania. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgOo0BRKFDk
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Rozmowa na temat piosenki. 

 − Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

 − Czy ma refren?  

− Co robią oczy? Co robią uszy?  

− Do czego służy nosek? 

 

Wykonanie kwiatka z rolki po papierze toaletowym.  

 

 

Oklej rolkę po papierze toaletowym zielona kartką, bibułą lub pomaluj farbą. 

Narysuj ulubiony kwiat, wytnij i przyklej do rolki. Następnie narysuj liście, 

wytnij i naklej na rolkę. Powodzenia !!! 

 

Czwartek 15.04.2021 

1. Pobaw się ulubionymi zabawkami  

2. Wykonaj kartę pracy str. 7 . szukanie żabek, liczenie ich i kolorowanie.  

 

3. Otwórz książkę na stronie 6.  

Obejrzyj obrazki. Spróbuj opowiedzieć historyjkę i odpowiedz na pytania: 
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• Dlaczego drzewko uschło? 

• Co nam dają drzewa? 

Zabawa ruchowa „Wiatr porusza gałązkami drzew”. 

Rodzic klaszcze w ręce, dziecko porusza się z wyciągniętymi do górami ramionami. 

Szybkość poruszania wyznacza natężenie klaskania.  

Wykonanie papierowego motyla.  

Podaje kilka propozycji wykonania motyla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrysuj swoje raczki. Wytnij. 

Poproś rodzica o pomoc w 

narysowaniu odwłoka lub 

narysuj go samodzielnie. Wytnij 

go. Sklej motyla wg wzoru. 

Powodzenia 
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Motyle z makaronu.  

Możesz pomalować makaron 

kokardki na różne kolory farba 

plakatową. Po wyschnięciu z 

pomocą rodzica nakleić na kartkę za 

pomocą kleju Magic lub kleju na 

gorąco (tylko rodzic klei) . następnie 

dorysuj czułki, kwiaty, chmurki i 

powstanie piękny obrazek. 

Motyl z odbitych stóp.  

Poproś rodzica aby pomalował ci 

stopę. Odbij ją na kartce papieru. 

Następnie pomalujcie druga stopę i 

tez odbijcie ja na kartce. Domaluj 

odwłok i motyl gotowy. Miłej zabawy. 
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Zabawy z guzikami.  

Poszukajcie z rodzicami guzików. Będziemy się nimi bawić. 

Dzieci dostają po 10 guzików. Liczą je i podają ich liczbę.  

• Układanie dowolnej postaci z guzików. Nazywanie jej.  

• Segregowanie guzików pod względem kształtu. 

 – Czym różnią się guziki? Dzieci segregują guziki na te w kształcie koła, na kwadratowe i na trójkątne. 

Liczą guziki w każdym kształcie. 

• Segregowanie guzików pod względem liczby dziurek. Dzieci segregują guziki na te z dwiema 

dziurkami, z trzema i z czterema. Liczą guziki z określoną liczbą dziurek. 

• Wyszukiwanie guzików mających dwie cechy: są w kształcie koła i mają cztery dziurki. Dzieci szukają 

wśród swoich guzików takich, które spełniają te kryteria. Liczą, ile mają guzików okrągłych o czterech 

dziurkach.  

− Na podstawie jakich innych dwóch cech możemy wyszukiwać guziki? (Np. w kształcie trójkąta, 

mających dwie dziurki; w kształcie kwadratu, z czterema dziurkami...). 

 

Rysuj szlaczki ze strony 10. 

 

Piątek 16.04.2021 

1. Ćwiczenia oddechowo – fonacyjne 

 

• Śpiewanie głoski o na podaną przez nauczyciela melodię.  

•  Mówienie głoski o jak najdłużej, na jednym wydechu.  

• Mówienie, na przemian: o a o a o a o a o a... 

 

2. Wykonaj kartę pracy strona 11. 

 

 „Mali strażnicy przyrody”– słuchanie wiersza; wyjaśnienie pojęcia ekologia. 

Mali strażnicy przyrody autor nieznany 

Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy! 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 
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A kiedy bocian wróci z podróży 

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 

Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

Uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

• Rozmowa dotycząca treści utworu: Co to jest ekologia?;  
• Co to znaczy zachowywać się ekologicznie?;  
• Co my możemy zrobić dla przyrody?;  
• Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami? 

Co to jest ekologia – definicja dla dzieci 

Ekologia jest jedną z nauk która zajmuje się przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza.  

Ekologia w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o domu.  

Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. To właśnie w nim dorastamy, 

uczymy się nowych rzeczy.  

Ekologia bada wszystkie zależności pomiędzy każdym organizmem zamieszkującym nasze 

środowisko.  

To znaczy, że w jej zakres wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi ale również zwierząt oraz 

roślin. 

„Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa. 

Dziecko reaguje na polecenie rodzica: Kwiaty rosną! – staje na palcach jak najwyżej i 

wyciąga ręce do słońca. Kwiaty więdną! – kuli się i przykuca. Rodzic może wykorzystać do 

tej zabawy dowolną muzykę klasyczną. 

Co to znaczy być eko? 

Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli środowisko.  

Nie krzywdzą innych zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują odpady.  

Ogólnie mówiąc jest to dbanie o środowisko. Aby być eko należy wykonywać m.in. takie 

czynności: 

• wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi, 
• nie wyrzucać jedzenia, 
• myć owoce i warzywa przed ich spożyciem, 
• gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, 
• sprzątać po psie. 

Istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, dzięki którym przyczyniamy się do naprawy naszego 

domu – środowiska.  
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Jednak te wymienione powyżej należą do najistotniejszych, które może praktykować każdy 

człowiek, szczególnie ten najmłodszy. 

 

 

Ziemia jest naszym domem, dlatego musimy o nią dbać. 

 
Jak zadbać oto, by nasza 

 
planeta ZIEMIA była szczęśliwa? 

Wyłączaj światło  

gdy wychodzisz  

z pomieszczenia 

 

wyciągaj wtyczki z kontaktów  
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zakręcaj wodę gdy 

jej nie używasz  

 

 

 

dbaj o rośliny i zwierzęta  

  

Używaj toreb 
 

wielorazowego użytku 
 

   

 

segreguj śmieci 
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Zasługujesz na odznakę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjdź na spacer. To bardzo ważne by przebywać na świeżym 

powietrzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do zobaczenia  


