
Poniedziałek, 12.04.2021. 

GR. I  - MOTYLKI 

Dzień dobry! 

Rozpoczynamy kolejny tydzień – ty, razem zajmiemy się 

ochroną przyrody. 

1. Oglądanie zdjęć przedstawiających piękno przyrody  i zdjęć przedstawiających 

przyrodę zniszczoną przez człowieka:

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 



Rozmowa na temat zdjęć: 

 − Które miejsca na zdjęciach bardziej się wam podobają?  

 - Dlaczego?  

 

 

 

 

 

2.Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego Śmieciu, precz.  

 

Kiedy rano słońce świeci, wybiegają na dwór dzieci.  

Miotły, szczotki w rękach mają, bo podwórko zamiatają!  

Tu papierek od cukierka, tam po soku jest butelka, 

Ówdzie puszka po napoju I pudełko. może twoje? 

Żyć nie można w bałaganie, więc się bierzmy za sprzątanie. 

 Zmykaj, śmieciu, do śmietnika. Bałaganie, brudzie, znikaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

− Co robią rano dzieci? 

 − Co trzeba robić, żeby nie było tak zaśmieconych miejsc?  

− Czego jeszcze nie powinniście robić na placu przedszkolnym i na podwórku?  



Rodzic  naprowadza dziecko, podając konkretne sytuacje. Np. łamanie 

gałązek drzew, deptanie trawników, zrywanie kwiatów…  
 

3.Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko i wesołe drzewko. 

 Dziecko porusza się po pokoju  przy dźwiękach np.  tamburynu. Podczas przerwy w 

grze wciela się w rolę drzewka, któremu ktoś połamał gałązki, ponacinał korę – 

pokazuje miną, postawą ciała, jak czuje się to drzewko. Potem znowu porusza się 

przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w grze pokazuje, jak się czuje drzewko, 

o które dba ogrodnik, które ma całą korę i gałęzie, radośnie sobie rośnie. 

 

W poniższym linku, (który należy skopiować i wkleić do przeglądarki) zamieszczona 

jest piosenka o treści ekologicznej – zapraszamy do posłuchania. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zachęcamy do wykonania karty pracy: 

 

Na zakończenie zapraszamy do spaceru i zabaw na świeżym powietrzu. 

Przy okazji prosimy zwrócić uwagę na to, jak wygląda pobliska okolica: czy 

jest czysto, czy może zauważycie jakieś śmieci?  

MIŁEGO DNIA! 
 



 

 

Wtorek, 13.04.2021. 

GR. I -  MOTYLKI 

Dzień dobry! 

Dzisiejszy temat : Liczymy motyle 

 

1. Porządkowanie klocków. 

 Segregowanie klocków według kształtu do odpowiednich pojemników ( klocki 

można zastąpić figurami geometrycznymi wyciętymi z twardej kartki). 

 

 
 

2.  Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko i wesołe drzewko 

. 

Dziecko porusza się po pokoju  przy dźwiękach np.  tamburynu. Podczas 

przerwy w grze wciela się w rolę drzewka, któremu ktoś połamał gałązki, 

ponacinał korę – pokazuje miną, postawą ciała, jak czuje się to drzewko. 

Potem znowu porusza się przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w 

grze pokazuje, jak się czuje drzewko, o które dba ogrodnik, które ma całą 

korę i gałęzie, 

radośnie sobie 

rośnie. 

 



  
 

3. Kolorowe motyle – ćwiczenia matematyczne. 

 Utrwalenie nazw kolorów. 

Rodzic opowiada o motylach, które pojawiły się nad łąką. Dziecko umieszcza 

na stole sylwety motyli w odpowiednich kolorach ( do zabaw można wykorzystać 

niżej zamieszczone modele): 

Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta 

opuszczały zimowe kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. Powróciły ptaki. 

Nad kwiatami fruwały małe zwierzęta – owady. Stokrotkę, która wyciągnęła 

kwiat do słońca, najpierw odwiedził żółty motyl zwany cytrynkiem. (Dziecko 

kładzie na stole sylwetę żółtego motyla). Potem – piękny niebieski motyl z 

rodziny modraszków. (Obok żółtej sylwety motyla umieszcza niebieską). 

Usiadł na stokrotce, skosztował nektaru i odfrunął. Kolejnym gościem był 

biały motyl z ciemnymi plamkami – bielinek kapustnik, zwany tak z powodu 

jego częstego odwiedzania zagonów kapusty, na której chętnie składa 

jajeczka. (wykłada białą sylwetę motyla). Gdy dzień się powoli kończył, 

pojawił się jeszcze jeden motyl – pomarańczowy – o dziwnej nazwie 

czerwończyk dukacik. (Umieszcza na stole sylwetę pomarańczowego motyla). 

 

 

   

 



4. Ćwiczenia w liczeniu.  

• Liczenie motyli.  

• Określanie, w jakim kolorze jest pierwszy, drugi… czwarty motyl.  

5.Zabawa sylwetami motyli. 

 -  Dziecko dostaje kolejno po sylwecie papierowego motyla. Określa jego 

kolor, a potem ustawia go względem siebie według poleceń rodzica. Np. nad 

sobą, przed sobą, z boku, za sobą, nisko, wysoko. 

-  Zabawa orientacyjno-porządkowa Fruwające motyle.  

Dziecko nadal ma  sylwety motyli. Przy nagraniu dowolnej melodii wybiera i 

tańczy  z motylem w takim kolorze, jaki określił rodzic.  

-  Układanie sylwet według podanego rytmu. 

 Rodzic układa na dywanie sylwety motyli: fioletowe i czerwone, określając 

ich kolory – fioletowy motyl, czerwony motyl, fioletowy, czerwony, fioletowy, 

czerwony. Potem prosi dziecko, żeby układały dalej według podanego wzoru 

(można wyciąć poniższe motyle):  

 



 

 

 
 

 

Zapraszamy do liczenia i obserwowania motyli podczas spaceru. 

 

MIŁEGO  DNIA! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa, 14.04.2021. 

GR. I -  MOTYLKI 

Dzień dobry! Dzisiejszy temat to 

„Bez wróbli i żab” 

 

 

1. Zabawa Rób i mów. 

Rodzic wypowiada krótkie zdania i wykonuje ruchy 

w odpowiednim tempie. Dziecko powtarza słowa i 

naśladuje ruchy. Np. Ola idzie wolno. Dziecko 

powtarza zdanie, mówi i chodzi wolno. Kajtek 

głośno klaszcze. Dziecko powtarza zdanie, mówi  

i klaszcze głośno.  

2.Zabawa orientacyjno- porządkowa Fruwające motyle  

 Dziecko przy nagraniu dowolnej melodii wybiera i 

tańczy  z motylem w takim kolorze, jaki określił rodzic. 

(patrz wtorek 13.04.)  

3. Zabawa przy piosence Bez ptaszków i żab.  

-  Słuchanie piosenki (proszę skopiować link i wkleić do 

przeglądarki) 

https://zyczliwadlon.org/wp-

content/uploads/2020/04/Bez-

Ptaszko%CC%81w-i-Z%CC%87ab.mp3 

1.Gdy nadchodzi wiosny czas, rozśpiewany cały las, 

bo na każdym drzewie ptak, a pod drzewem dziesięć 

żab.  

Hałasują: ćwir, ćwir, ćwir, hałasują: rech, rech, rech, 

gdyby tak nie było ich, milczałby zielony mech. 

Ref: Jaki byłby ten nasz świat bez wróbelków i bez żab? 

Jaki byłby rano świt, gdyby nam nie ćwierkał nikt, nie kumkał nikt. 

https://zyczliwadlon.org/wp-content/uploads/2020/04/Bez-Ptaszko%CC%81w-i-Z%CC%87ab.mp3
https://zyczliwadlon.org/wp-content/uploads/2020/04/Bez-Ptaszko%CC%81w-i-Z%CC%87ab.mp3
https://zyczliwadlon.org/wp-content/uploads/2020/04/Bez-Ptaszko%CC%81w-i-Z%CC%87ab.mp3


2.Jakiż inny byłby dzień! Tylko słońce, tylko cień, 

auta szum i burzy grzmot, samolotu głośny lot 

i spieszący ludzi tłum, wiejącego wiatru śmiech 

i żadnego ćwir, ćwir, ćwir, i żadnego rech, rech, rech. 

   Rozmowa na temat piosenki. 

 − Kto hałasuje wiosną? 

 − Jaki głos wydawały ptaki?  

− Jaki głos wydawały żaby?  

 − Co by było, gdyby nie było ptaków i żab? 

 Zabawa przy piosence.  

 Podczas I zwrotki dziecko -  naśladując ptaszka fruwa, ćwierkając, lub 

skacze jak żabka, rechocąc. Podczas refrenu zatrzymuje się, wstaje i 

rytmicznie klaszcze z rodzicem. Podczas drugiej zwrotki zamienia się w 

samochód lub samolot i porusza się po pokoju. 

4. Kolorowanie rysunku wróbelka.  

 
 

Zapraszamy do obserwowania ptaków podczas spaceru  

i życzymy miłego dnia! 



 

                                                                                                                        15.04.2021r. 

                                       

SEGREGOWANIE   ŚMIECI 
 
 

1. Segregowanie śmieci. Rodzic przygotowuje dwa worki na śmieci. Rozsypuje na 

podłodze butelki po napojach, woreczki z tworzywa, papierowe torebki, stare gazety. 

Dziecko segregują śmieci – do jednego worka wkłada rzeczy wykonane z tworzywa, 

a do drugiego – z papieru. 

 

2. Obejrzenie karty informacyjnej ministerstwa środowiska obrazującej sposób 

segregacji odpadów. 

Adres:  

https://www.mzk.stalowa-wola.pl/wp-

content/uploads/2020/01/igrafika_20190512_01_1.jpg 

 

 Omówienie jej z pomocą rodzica: Dziecko podaje kolor pojemnika oraz odpady, 

które do niego wrzucamy (według obrazków umieszczonych nad nimi). Rodzic 

sprawdza poprawność odpowiedzi oraz czyta dodatkowo nazwy umieszczone pod 

każdym z pojemników. 

 

 3. Krótka rozmowa na temat segregowania śmieci. Rodzic pokazuje dwa worki, które  

dziecko wypełniło posegregowanymi śmieciami. Wyjaśnia dziecku, że z odzyskanego 

ze śmieci papieru można otrzymać papier, np. na pudełka na buty papier toaletowy,      

a z butelek – tworzywo na pojemniki. 

 

4. Na dołączonej karcie pracy dziecko koloruje lub wykleja wydzieranką                     

z kolorowego papieru poszczególne pojemniki na odpady - odpowiednim kolorem 

według omówionego wcześniej wzoru. Koloruje też odpady, które do nich wrzucamy. 

Następnie łączy każdy śmieć z odpowiednim pojemnikiem, do którego powinien 

zostać wrzucony. Na zakończenie jeszcze raz podaje kolory pojemników i jakie 

odpady wrzucamy do każdego z pojemników. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mzk.stalowa-wola.pl/wp-content/uploads/2020/01/igrafika_20190512_01_1.jpg
https://www.mzk.stalowa-wola.pl/wp-content/uploads/2020/01/igrafika_20190512_01_1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Piątek, 16.04.2021. 

GR. I  - MOTYLKI 

Dzień dobry!  

 

1.Ekspresja słowna: "Co by było, gdyby nie rosły kwiaty?" – swobodne 

wypowiedzi dziecka. 

 

 

2. Ćwiczenie oddechowe "Wąchamy kwiaty". 

Dziecko naśladuje wąchanie kwiatka - wciąga 

powietrze nosem, a wydycha ustami. Ćwiczenie 

powtarzamy   kilka razy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza M.Kownackiej  

"Czy Agata kocha się w kwiatach?".  

    Rozmowa na temat ochrony kwiatów:  

    - Czy możemy zrywać wszystkie kwiaty? 

    - Co powinniśmy zrobić z zerwanymi kwiatami? 

    - Czy powinniśmy zrywać kwiaty, których jest bardzo mało i mogłyby wyginąć?  

Rodzic wyjaśnia, że są kwiaty (zwierzęta), których jest bardzo mało i grozi im 

wyginięcie. Są one pod ochroną, to znaczy, że ich zrywanie grozi karą. 



- Dlatego gdy widzisz poza ogrodem kwiaty, których nie znasz, to nie 

zrywaj ich. Oglądaj je i wąchaj. 

 

Oglądanie teatrzyku. 

Agata: 

Jestem sobie Agata - strasznie kocham się w kwiatach. 

    Gdy tylko zakwita kwiatuszek, zaraz go zerwać muszę. 

    Zerwę, co tylko spotkam: o, tu dzwonek, tu stokrotka, 

    tulipanek... 

    Uwiję z nich sobie wianek.  

    Jaka piękna okolica. Ja kwiatami się zachwycam. 

Wiewiórki: 

Wiewióreczki hopsasa! Po gałęziach wciąż hasamy! 

Pięknie i gładko - poskacz z nami Agatko! 

Agata: 

Hopsasa dookoła - przeszkadzają mi te zioła (wyrzuca kwiatki). 

Buch! Ten bukiet na trawę. Z wiewiórkami się zabawię. 

Wiewiórki i Agata: 

Hop, wiewiórki, hyc z Agatą. 

O, my na to jak na lato. 

Hopsasa, z prawa, z lewa, 

słońce świeci, szumią drzewa. 

Wróżki: 

Wędrujemy po leśnych dróżkach. To my, leśne wróżki, 

- Ja mam z liści kapturek.  

- Ja płaszczyk z ptasich piórek. 

- Mam włosy z mchów i porostów. 

- A las kochamy po prostu. 

Hej, hej! A któż to zerwał i rzucił na ziemię kwiaty? 

Więdną! 

Nie wiecie, czyja to sprawka? 

Dzieci: 

Agaty! 



Wróżki: 

A to się popisała, ani słowa. 

- Przyszła do lasu kwiaty rabować. 

- Poniszczyła, połamała wszystkie kwiaty!  

- My nie chcemy tej Agaty! 

Kto powie, czy Agata naprawdę się kocha w kwiatach? 

Dzieci: 

Nie... 

Wróżka: 

Bo ja myślę, że to wielka roślin niszczycielka! 

Może ktoś włoży te kwiaty do wody? 

Dzieci: 

My je weźmiemy do kącika przyrody! 

 

Rozmowa na temat teatrzyku: 

- Czy Agata naprawdę kocha się w kwiatach? 

- Jak nazwałbyś Agatę? 

- Czy z kwiatami i innymi roślinami postępuje się tak, jak to robiła Agata? 

4. Zabawa ruchowa "Próbuję złapać motyla". 

Dziecko biega w różnych kierunkach. Na hasło "Hop" wyskakuje w górę z klaśnięciem 

nad głową, jakby chciało złapać "motyla". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rysowany wierszyk "Kwiatek". 

Najpierw rodzic mówi wierszyk i rysuje 

kwiatek. Potem kwiatek rysuje  dziecko. 

W środku koło, na nim płatek,  

drugi płatek, trzeci płatek,  

czwarty płatek, 

jeszcze kreska - łodyga, 

i jest kwiatek. 

 

 

 

 

6. Zabawa ruchowa "Kwiatek rośnie". 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, z tułowiem pochylonym do przodu. Na hasło: "kwiatek 

rośnie", powoli prostuje tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w górę. Na hasło: "kwiatek 

więdnie", powoli wraca do pozycji wyjściowej. 

 

A jakie kwiaty zauważycie podczas dzisiejszego spaceru? 

Gdy już wrócicie zachęcamy do wykonania karty pracy (zamieszczona 

poniżej). 

 

MIŁEGO DNIA! 



 
 

 

 


