
20.04.2020 (poniedziałek) 

Tematyka: Dbamy o przyrodę 

1.  Jestem przyjacielem przyrody. Słuchanie wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz”. 

 

Chcą żyć, jak i ty żyjesz, 

Wszystkie na świecie zwierzęta, 

I mrówki, i żaby, i żmije, 

I pszczoła wiecznie zajęta. 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

Biedronce, jak kropki liczy, 

Jaskółce, jak gniazdo kleci, 

jak pająk rozsnuwa sieci. 

I paź królowej- motyl- 

Niech fruwa tęczowo- złoty, 

I ślimak środkiem dróżki 

niech pełznie, wystawia różki… 

Niech skacze pasikonik, 

niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i ty- żyją tylko raz. 

 

2. Burza mózgów na temat: W jaki sposób mogę dbać o przyrodę? Ustalenie zasad 

Kodeksu Przyjaciela Przyrody. Przykłady zasad:  

Śmieci wyrzucamy do kosza. 

Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników. 

Nie łamiemy gałęzi. 

Oszczędzamy wodę. 

 

3. Wykonanie znaczka „Przyjaciel przyrody”. Dziecko nakleja znaczek na brystol lub 

karton,  wycina znaczek i przy pomocy rodzica dokleja agrafkę za pomocą taśmy 

klejącej.  

 

4.  Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Szanuj zieleń”.  



Rodzic rozkłada na podłodze sznur lub skakankę. Zadaniem dziecka jest przejście po 

sznurze stopa za stopą. Dziecko przechodzi po wąskiej ścieżce uważając, aby nie 

deptać trawników. 

W zabawie może brać udział cała rodzina. 

5. Zabawa ruchowa „ Jakim zwierzątkiem jestem?”-  dziecko naśladuje poruszanie się 

określonego zwierzątka. Rodzic zgaduje, a następnie może nastąpić zamiana ról.  

6. Karty pracy część 4 str. 72, str. 76-79 

7. Prezentacja: 











 
 

 

 

 

 

 

21.04.2020r.( wtorek) 

              Tematyka: Dbamy o przyrodę 

1. Poznajemy rozwój żaby połączony z ćwiczeniami matematycznymi. 

 Układanie obrazków historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń. 

 



 
• Numerowanie kolejnych obrazków: liczbą kropek (pierwszy obrazek jedna 

kropka, drugi dwie i tak dalej) lub cyfrą od 1-6.  

• Utrwalenia liczebników porządkowych: Wskaż drugi, piąty, trzeci obrazek… 

Następnie rodzic wskazuje obrazek, a dziecko określa, który to obrazek 

według kolejności. 

 

 



2. Liczymy żabki. 

Dziecko koloruje żabki: sześć żabek na zielono  i sześć na brązowo. Żabki rozcinamy, 

posłużą jako liczmany. 

 

 
 

 

• Przeliczanie żabek brązowych i zielonych. Określanie, których jest więcej, mniej lub 

może tyle samo.  

• Rozwiązywanie zadań z treścią. Rodzic podaje zadanie. Dziecko manewruje 

liczmanami (żabkami). 6- latek zapisuje działanie matematyczne. 5- latek podaje wynik 

słownie lub zapisuje działanie, jeśli potrafi. 

- Nad wodą bawiło się 5 żabek zielonych. Doszła do nich jeszcze jedna żabka zielona, 

która także chciała się pobawić. Ile żabek bawiło się nad wodą? 

- Do stawu wskoczyły dwie żabki brązowe. Dołączyły do nich jeszcze cztery żabki 

zielone. Ile żabek było w stawie? 

- W odwiedziny do żabki zielonej przyszło siedem żabek brązowych . ile żabek było 

razem? 

- W trawie odpoczywało sześć zielonych żabek, do których dołączyły trzy żabki brązowe. 

Ile żabek odpoczywało razem w trawie? 

 

  



4.Zabawa taneczno- ruchowa z elementami skoku do piosenki „Żabie kroki” Śpiewające 

Brzdące. https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

5. Kodowanie na dywanie: narysuj drogę żabki zgodnie ze strzałkami. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


 

 

 



22.04.2020r. ( środa) 

Tematyka: Dbamy o przyrodę. 

1.      Słuchanie opowiadania „Dwa drzewa”- Jolanta Pecia. Pogadanka na temat 

ochrony przyrody w myśl takich, wartości jak szacunek, odpowiedzialność, 

solidarność. (program autorski) 

 

„Dwa drzewa” 

 Na dwóch niewielkich, ale odległych od siebie pagórkach, rosły dwa drzewa. Jedno 

było wesołe, uśmiechnięte, a drugie smutne. Radosne drzewo miało rozłożystą 

koronę, piękne, zielone liście, a w jego konarach wesoło śpiewały ptaki. W upalne 

dni wiatr delikatnie poruszał gałązkami drzewa, a ono zachęcało ludzi, aby pod nim 

odpoczęli. Siadali więc przechodnie w cieniu, wsłuchiwali się w szelest liści i śpiew 

ptaków. Było im dobrze. Smutne drzewo miało ubogą, poszarpaną koronę. Na jego 

gałęziach kołysało się zaledwie kilka listków. Ludzie nie siadali pod nim, bo nie 

dawało cienia. Ptaki przysiadały tylko na chwilę, smutno ćwierkały i odlatywały 

szukać lepszego schronienia. Pewnego wieczoru drzewa zaczęły rozmawiać ze 

sobą.  

– Jestem takie szczęśliwe – mówiło wesołe drzewo. 

 – Mam glebę, z której moje korzenie mogą czerpać wodę i soki, czyste powietrze i 

słońce, dzięki któremu moje liście mogą wytwarzać sobie pokarm i oddychać. W 

moich konarach ptaki wiją gniazda i radośnie śpiewają, a ludzie chętnie przychodzą 

do mnie, bo daję im cień i tlen. 

 – Jestem bardzo przygnębione – mówiło smutne drzewo. 

 – Tak bardzo chcę żyć. Dawać ludziom cień i tlen, a ptakom schronienie. I choć 

bardzo się staram, wszystko na nic.  

– Jak to możliwe? – zapytało wesołe drzewo. 

 – Przecież masz glebę, powietrze, deszcz, słońce. Czego ci jeszcze potrzeba?  

– To nie wystarcza – odrzekło smutne drzewo i rozpoczęło swoją opowieść.  

– Gdy byłem młodym drzewkiem, miałem piękne zielone listki i delikatną korę. 

Wtedy pod drzewem zjawił się urwis. Najpierw nożykiem pociął moją korę, by 

wyryć na niej napis. Potem połamał moje gałęzie i zrobił z nich szałas. Moje zielone 

serce płakało, ale nikt nie zwracał uwagi na krople, które wypływały spod 

oskubanej kory. Poskubana kora nie chroniła mnie już tak dobrze. Chorowałem. Ale 

gdy nadeszła wiosna wypuściłem nowe gałęzie, które się zazieleniły. W moim cieniu 

usiedli ludzie. Jedli, pili, bawili się i za każdym razem zostawiali śmieci. Urosła z nich 

duża góra. Pewnego dnia zaczął padać deszcz i rozpuszczać to śmietnisko. 

Wszystkie trucizny wraz z wodą wsiąkały w ziemię. Moje korzenie zamiast czerpać 

pożywne soki, piły truciznę. Listki powoli zaczęły mi usychać, ale nie uschły 

wszystkie. Dlatego następnej wiosny znów zebrałem wszystkie siły i wypuściłem 

nowe. Również i tym razem niedługo cieszyłem się zielenią. Wiatr przywiał chmurę, 

z której spadł deszcz. Ale nie ten życiodajny, który pomaga wzrastać roślinom. To 

był kwaśny deszcz, po którym rośliny chorują. Rosną wolniej i łatwiej ulegają 

szkodnikom. – Kwaśny deszcz? A co to takiego i skąd się wziął? – przerwało 



opowieść wesołe drzewo. – Z fabryki. Trujący dwutlenek siarki wyleciał z kominów 

fabryk. Wiatr przywiał go tutaj i spadł wraz z deszczem. Długo chorowałem, ale 

udało mi się przeżyć i znów wypuściłem zielone liście, i rosnę. Ale co będzie dalej?…  

Umilkło smutne drzewo. Zapadła głęboka cisza. Na wesołym drzewie nie poruszał 

się żaden listek. I nagle w tej ciszy rozległ się żałosny krzyk smutnego drzewa:  

– Nie proszę człowieka, aby pomagał mi rosnąć! Wystarczy, że nie będzie mnie 

niszczył! 

 

Pogadanka o opowiadaniu: 

Ile drzew rosło na pagórkach? 

Dlaczego jedno drzewo było smutne? 

Czego drzewo oczekuje od człowieka? 

 

 Wnioski z pogadanki: 

- Człowiek powinien szanować przyrodę. 

- Człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie: powinien chronić przyrodę 

i jej nie niszczyć i zatruwać. 

- Jeśli wszyscy solidarnie będziemy dbać o przyrodę, świat stanie się piękniejszy.  W 

czystym i zadbanym otoczeniu przyrody będzie się lepiej żyło ludziom i zwierzętom. 

 

2. Praca plastyczna „Smutne i wesołe drzewo”. 

Dziecko dzieli kartkę A4 na połowę. W jednej części rysuje drzewo smutne a w 

drugiej wesołe. Do rysowania wybieramy różne rodzaje kredek, pisaki, flamastry. 

 

3. Jesteśmy dumni z polskiej przyrody- oglądanie filmów o Polskich Parkach 

Narodowych z zasobów You Tube, przykłady: 

 

- Polskie Parki Narodowe. W harmonii z przyrodą. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0 

- Woliński Park Narodowy 

https://www.youtube.com/watch?v=Iml4jSMl4NE 

- Słowiński Park Narodowy 

https://www.youtube.com/watch?v=2bTXCnNZR7w 

 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 

• Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (przód–tył) – dzieci 

siadają w siadzie skrzyżnym. Dziecku dajemy małą piłeczkę. Na sygnał dziecko łapie 

piłkę obiema rękami i wykonując skłon w przód, przesuwa ją po podłodze. 

Następnie wyciąga ręce wysoko w górę za głowę, wykonując przeprost pleców. 

• Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie czołowej (skłony boczne) – dziecko 

pozostaje w pozycji siadu skrzyżnego. Piłkę trzyma w jednej ręce i unosi ją nad 

głowę. Przeciwną rękę opiera o podłogę blisko tułowia. Na sygnał wykonuje 

https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0
https://www.youtube.com/watch?v=Iml4jSMl4NE
https://www.youtube.com/watch?v=2bTXCnNZR7w


wyraźny skłon tułowia w bok, starając się przybliżyć piłeczkę jak najbliżej do 

podłogi. 

• Zabawa na czworakach – dziecko zostawia piłkę na podłodze i w pozycji na 

czworakach porusza się po całym pokoju wokół piłki. Na sygnał rodzica zatrzymuje 

się przy piłce, siada w siadzie skrzyżnym, a piłkę unosi wysoko nad głowę 

• Ćwiczenie mięśni brzucha – dziecko w leżeniu tyłem, nogi wyprostowane, 

złączone, ręce wyciągnięte za głową, w dłoniach piłeczka. Na sygnał ugina nogi w 

kolanach, lekko unoszą w górę, przenoszą ręce w przód i starają się ułożyć piłkę na 

stopach.  

• Ćwiczenie z elementami równowagi – Dziecko trzyma piłkę w obu dłoniach. Staje 

na jednej nodze, stara się unieść ręce z piłką jak najwyżej, nie tracąc przy tym 

równowagi. To samo próbują ze zmianą nogi. 

• Rzuty – dziecko wrzuca piłkę do miski lub pudełka raz jedną, raz drugą ręką.  

• Ćwiczenie tułowia (skręty) – dziecko kładzie piłkę za sobą. Wykonując skręt 

tułowia w każdą ze stron, stara się dotknąć piłki rączkami. 

• Podskoki – dziecko kładzie piłkę przed sobą na podłodze, wykonuje skoki obunóż 

przez piłkę a potem na jednej nodze. Następnie wykonuje skoki boczne obunóż. 

 

5. Prezentacja: 

 









 





 

 

 



23.04.2020r. ( czwartek) 

Tematyka: Dbamy o przyrodę. 

 

1. Segregujemy śmieci- zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby  

„Kosz”. 

Naprzeciwko budynku szkoły, między wysokimi blokami leżał park miejski. Wiosną 

zielenił się pośród białych budynków jak morze o połyskliwych wodach. W samym 

środku parku była fontanna, a dookoła niej stały ławki dla zmęczonych 

spacerowiczów. Obok jednej z ławek znajdował się kosz na śmieci. Nie różnił się od 

innych koszy w parku. Wisiał na metalowym stojaku, więc czasami, gdy wiał silny 

wiatr, kołysał się zgrzytając cicho. 

Pewnego słonecznego dnia Grzesiek i Piotrek wracali ze szkoły przez park . Grzesiek 

poczęstował  kolegę gumą do żucia. Piotrek podziękował. Obaj odwinęli gumy, ale 

tylko Grzesiek wrzucił papierek do kosza, Piotrek zaś rzucił swój na chodnik. Rozległo 

się nieprzyjemne zgrzytnięcie, jednocześnie cos błysnęło przed oczami Piotrka. 

Wydawało mu się, że kosz spojrzał na niego groźnymi, wężowymi ślepiami. Chłopiec 

zajrzał nawet do środka, żeby sprawdzić, czy w koszu nie ukryło się jakieś zwierzę. Na 

dnie leżał tylko papierek wrzucony przez Grzesia. 

- Czego tam szukasz?- zdziwił się kolega. 

- Własnego rozumu- Piotrek zażartował sam z siebie. 

W ciągu kolejnych dni przechodziło obok kosza wiele osób. Większość z nich 

postępowała ze swoimi śmieciami  jak Grzesiek, ale niestety, byli i tacy śmieciarze jak 

Piotr. Nawet nie patrzyli, gdzie rzucają papierki, kartony, czy butelki. Ania, ładna 

brunetka z zadartym nosem, rzuciła karton po soku w krzaki za koszem. Wojtek 

wysoki jak koszykarz, rzucił torebkę po orzeszkach pod nogi. Jeden pan w kraciastych 

spodniach wrzucił fioletową torebkę miedzy kwiaty na rabatce. Kosz zgrzytał raz po 

raz, ale kto by się przestraszył zgrzytających zawiasów zwykłego kosza na śmieci.  

Nocą jednak wszystkim, którzy śmiecili w parku, przyśnił się kosz. Łypał na nich 

zimnymi oczami, zrywał się z metalowego stojaka i zmieniał ich sny w przerażające 

koszmary. Panu w kraciastych przyśniło się, że ogromna, sprasowana kula śmieci 

wielkości piętrowego budynku toczy się wprost na niego, a on nie może się ruszyć. 

Wojtka, wysokiego jak koszykarz, sen uwięził w labiryncie, którego jedyne wyjście 

zasypały zwały śmieci. Anię, ładną brunetkę z zadartym nosem, oblazły śliskie larwy 

owadów, które wysypały się z przepastnego kosza z jej snu. To było straszne 

przeżycie!. Kosz ze snu Piotrka zmienił się w gigantyczną, włochatą stonogę. Jej 

przerażająca paszcza rozwarł się nagle, Piotrek wrzasnął: „ Ratunku!” i spadł z łóżka 

na twardą podłogę. 

Sny powtarzały się wielokrotnie. Osoby, które zaśmiecały park, zapamiętały je na 

bardzo długo i nigdy więcej nie wyrzucały śmieci pod nogi, w trawę czy w krzaki. 

Nawet wtedy, gdy w parku wymieniono kosze na nowe, nie chciały ryzykować i 

zawsze wyrzucały śmieci tam, gdzie ich miejsce. Każdy śmieć przypominał im 

koszmarne sny, których mogli uniknąć, gdyby dbali o czystość  i porządek. 



• Rozmowa na temat opowiadania 

- ile koszy na śmieci znajdowało się w parku? 

- co wyobrażały sobie osoby spacerujące po parku? 

( wyjaśnienie znaczenie słowa :ekolog- osoba, która dba o środowisko) 

• Określanie kolorów pojemników na poszczególne odpady 

• Zabawa w segregowanie śmieci 

( Dziecko segreguje odpowiednie przedmioty do odpowiednich koszów, np. 

przedmioty plastikowe, metalowe, papierowe, szkło.  Wyjaśnienie dziecku, że 

stare ubrania wrzuca się do pojemników na niepotrzebną odzież, baterie  

należy odnieść do punktu odbioru sprzętu elektronicznego, do specjalnych 

pojemników w wyznaczonych miejscach, gdyż są bardzo szkodliwe dla 

środowiska. A np. skórki po bananach, ogryzki po jabłkach itp. należy wrzucać 

do pojemnika „ bio”. Można je też zakopać w ziemi, gdzie się rozłożą i użyźnią 

glebę) 

• Rozmowa na temat recyklingu 

- co nam daje segregowanie śmieci? 

- co to jest recykling? ( proces ponownego wykorzystania odpadów) 

 

2. Obejrzenie bajki edukacyjnej „ Rady na odpady”. 

https://www.youtube.com/results?search_query=rady+na+odpady+bajka+edukacyjn

a+youtube 

3. „ Zwierzątka z rolki papieru”- kreatywne zabawy dla dzieci. 

https://www.youtube.com/results?search_query=zwierz%C4%85tka+z+rolki+papieru

-kreatywne+zabawy+dla+dzieci 

 

 

 

24.04.2020r. ( piątek) 

Tematyka: Dbamy o przyrodę. 

1.  „Zgaduj – zgadula” – QUIZ WIEDZY PRZYRODNICZO –EKOLOGICZNEJ: 

• Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. 

Zjadłeś cukierek, a papierek: 

- rzuciłeś na trawę 

- zakopałeś w piaskownicy 

- wrzuciłeś do kosza. 

• Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś: 

- schować kartonik tak, aby go nie było widać 

- zakopać kartonik w ziemi 

- zabrać kartonik z powrotem do domu. 

https://www.youtube.com/results?search_query=rady+na+odpady+bajka+edukacyjna+youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=rady+na+odpady+bajka+edukacyjna+youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=zwierz%C4%85tka+z+rolki+papieru-kreatywne+zabawy+dla+dzieci
https://www.youtube.com/results?search_query=zwierz%C4%85tka+z+rolki+papieru-kreatywne+zabawy+dla+dzieci


•  W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

- można sobie zedrzeć gardło 

- można wystraszyć zwierzęta 

- można przestraszyć grzybiarzy. 

•  Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc:  

- podchodzisz aby go pogłaskać 

- przepędzasz zwierzę 

- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych. 

• Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to: 

- sarna 

- jeż 

- krowa. 

•  Ptak, który nie mieszka w lesie, to: 

- dzięcioł 

- łabędź 

- sowa. 

• Jakie drzewa mogą rosnąć w lesie?  /wymień trzy gatunki/ 

• Co nam daje las? /wymień trzy korzyści/ 

• Dla jakich zwierząt drzewa są domem? 

• Kto opiekuje się lasem? 

• Jakie zwierzęta można spotkać w lesie? 

• Co zanieczyszcza powietrze? Jak temu przeciwdziałać? 

• Gdzie należy wyrzucać śmieci? Jakie kolory mają pojemniki do segregacji 

odpadów? 

• Co jest lepsze dla zdrowia człowieka oraz wszystkich roślin i zwierząt   żyjących na 

Ziemi: 

-  rower, czy samochód? Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Karty pracy: 

 

 

 

 



 

 



 



3. Słuchanie piosenki  „Ekologia”. Do słuchania i śpiewania. 

     https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

 

4. Odkrywanie litery ż: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i 

modeli słów: żaba, Żaneta. Ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia graficzne 

www.eprzedszkolaki.pl. 

 

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z piłką. 
- rozwijanie sprawności ruchowej. 

• Toczenie piłki do partnera: 
(Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą, partner 
siedzi na piętach około 2 metrów przed dzieckiem, przodem do niego. Dziecko 
podnosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do partnera). 

• Rzut piłki do partnera: 
(Dziecko leży tak , jak w pierwszym ćwiczeniu na brzuchu, trzymając piłkę w 
dłoniach, partner siedzi ok. 2 metrów, przodem do niego. Dziecko trzyma 
piłkę, przenosi ją nad kark, unosząc łokcie nad podłogę, a następnie rzuca 
piłkę do partnera. Potem zamieniają się rolami). 

• Podanie piłki bokiem: 
(Dziecko i partner siedzą z nogami wyprostowanymi, w rozkroku, tyłem do 
siebie, w odległości ok 0,5 metra. Dziecko trzyma piłkę w dłoniach. W parach 
wykonują skręt tułowia z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie wykonują 
skręt tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki). 

• Rzucanie i łapanie piłki: 
(Dziecko podrzuca piłkę w górę i stara się ją złapać). 

• Toczenie piłki wokół siebie: 
(Dziecko siedzi z wyprostowanymi i złączonymi nogami. Trzyma piłkę leżącą 
na podłodze przy biodrach i toczy piłkę po podłodze wokół bioder i 
wyprostowanych nóg). 

• Utrzymywanie piłki na podudziach: 
(Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi, uniesionymi nad podłogę. Na 
ustawionych poziomo podudziach kładzie piłkę. Stara się jak najdłużej 
utrzymać piłkę na nogach). 

• Podanie piłki dołem i górą: 
(Dziecko i partner stoją w rozkroku tyłem do siebie, w odległości ok. 0,5 
metra. Dziecko trzyma piłkę w dłoniach. Oboje unoszą ręce w górę, 
przekazując sobie piłkę, a następnie wykonują skłon tułowia w przód , 
przekazując piłkę między nogami). 

• Żuki toczące piłki: 
(Dziecko chodzi po czworakach popychając piłkę głową- piłka powinna być 
popychana czołem). 

• Podskoki z piłką trzymaną między kolanami: 
(Dziecko stoi z piłką trzymaną między kolanami. Utrzymując piłkę między 
kolanami, podskokami przesuwa się po sali, pokoju). 

• Marsz po kole - oddanie piłki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg
http://www.eprzedszkolaki.pl/

