
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 
Treści programowe:  
Przyroda 
Obserwacja przyrody 
 obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć 
Podstawy ekologii 
 wyrzucanie śmieci do kosza, przyswajanie zasad ich segregowania 
 szanowanie wody, niemarnowanie jej 
 poznawanie sposobów ochrony środowiska 
Uprawa roślin i hodowla zwierząt 
 uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy 

podlewaniu roślin doniczkowych) 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
W świecie techniki 
Działalność badawcza 
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
Przygotowanie do czytania 

 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 
(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 

Przygotowanie do pisania 

 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Orientacja przestrzenna 
 ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby 
Klasyfikowanie 
 tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – 

kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, 
smaku 

Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew 
  śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Muzyka i ruch 
 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 
 ze śpiewem 
 tanecznych 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności  
 uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  



Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 5152, 61, 65, 68, 77-
79, 82, 109, 114, 115). 
 
Grupa III ŻABKI Plan zajęć 20.04. – 24.04.2020r. Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę. 
 
Data 

 
Temat dnia 

 
Aktywność i działalność dziecka 

 
Cele 

Numery 
obszarów 
z podstawy 
programowej 

20.04.2020r. Strażnicy 
przyrody 

- Słuchanie piosenki „Ziemia to 
wyspa zielona”. Rozmowa na 
temat tekstu piosenki. 
- Zabawa dramowa – „My, 
drzewa”. 
- Zabawa ruchowa „Dzieci w lesie”. 
- Słuchanie wiersza Agaty 
Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. 
Rozmowa z rodzicami na 
podstawie wiersza. 
- Określanie pierwszej głoski 
w słowie hamak i w nazwach 
rysunków. 
- Oglądanie ilustracji  
„Czyste  i   zaśmiecone” – 
szukanie przyczyny tego stanu. 
- Rozmowa na temat: „Kogo 
możemy nazwać przyjacielem 
przyrody?” 
- Podawanie nazw zwierząt i roślin, 
które rozpoczynają się podaną 
sylabą. 
- Zabawa ruchowa rozwijająca 
reakcję na ustalone sygnały – 
„Porządki”. 

- wciela się w rolę 
drzewa; 
- wypowiada się 
zdaniami 
rozwiniętymi; 
- wypowiada się na 
temat dbania 
o lasy; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
- rysuje po śladach 
rysunków 
 
 
 
 

I5, II11, III9, 
IV1, IV2, IV4, 
IV5, IV7, IV8, 
IV18 

21.04.2020r. Jak dbać 
o przyrodę 

- Oglądanie obrazków. Ocenianie, 
czy Olek i Ada są przyjaciółmi 
przyrody. Rysowanie, jak dzieci 
dbają o przyrodę.  
- Słuchanie piosenki „Ziemia to 
wyspa zielona”. Nauka refrenu 
metodą fragmentami ze słuchu. 
- Zabawa ruchowa „Przedzieramy 
się przez leśne zarośla”. 
- Klasyfikowanie z użyciem kart 
logicznych ze względu na jedną 
cechę: wielkość, kolor. 
- Ćwiczenia gimnastyczne.  
- Zabawy badawcze – „Gdzie jest 
powietrze?”. 
- Zabawa ruchowa „Drzewa na 
wietrze”. 
- Oglądanie albumów, książek 
przedstawiających roślinność 
Polski. Oglądanie mapy Polski, 

- segreguje obrazki 
kwiatów według 
koloru, wielkości; 
- liczy  
w dostępnym mu 
zakresie; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
 - aktywnie 
uczestniczy  
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- z uwagą ogląda 
albumy, książki 
i mapę 

 
 

 

I5, I7, I8, II11, 
IV7, IV8, 
IV12, IV15, 
IV18, IV19 



wskazywanie na niej dużych 
obszarów leśnych. Zwracanie 
uwagi na rolę lasów. 
- Zabawa ruchowa – „Dzięcioł na 
drzewie”. 

22.04.2020r. Ochronić 
przyrodę 

- Wyjaśnianie słów „lasy to płuca 
Ziemi”. 
- Zabawa graficzna – „Drzewko”. 
- Zabawa dydaktyczna – 
 „Co zanieczyszcza powietrze?”. 
- Zabawa ruchowa „Omiń kwiatki”. 
- Zabawy przy piosence „Ziemia to 
wyspa zielona”. 
- Zabawa muzyczno-ruchowa – 
„Segregujemy śmieci”. 
- Ćwiczenia plastyczne – 
„Segregujemy śmieci”. 
- Oglądanie sytuacji 
przedstawionych na obrazkach. 
Układanie o nich zadań.  
- Zabawa kształtująca postawę 
ciała – „Kwiatek rośnie”. 
- Rysowanie szlaczków po 
śladach, a potem – samodzielnie.  

- dzieli obrazki na 
te, które nie mają 
wpływu na 
zanieczyszczenie 
powietrza, i na te, 
które wpływają na 
zanieczyszczenie; 
- porusza się przy 
piosence; 
- śpiewa piosenkę; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
 - wykonuje 
papierowy 
pojemnik na 
śmieci; 
- segreguje śmieci 
 

I5, I7, II11, 
III9, IV2, IV4, 
IV8, IV15, 
IV18 

23.04.2020r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakładamy 
hodowlę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Łączenie śmieci z odpowiednimi 
pojemnikami.  
- Instrumentacja wiersza Bożeny 
Formy „Dbaj o przyrodę”. 
- Założenie hodowli hiacyntów lub 
hodowli cebuli.  
- Zabawa ruchowa kształtująca 
postawę ciała – „Kwiatek rośnie”. 
- Zabawa badawcza – 
oczyszczanie wody 
 z wykorzystaniem prostego filtra. 
- Burza mózgów – „W jaki sposób 
można oszczędzać wodę?” 
- Rysowanie na temat: „Jaki piękny 
jest świat!”. 
 

- odczytuje 
instrukcję, zakłada 
hodowlę hiacyntów 
lub cebuli; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
- opiekuje się 
swoją roślinką;  
- wie, jak należy 
dbać o przyrodę 
 (nie śmieci, nie 
łamie gałęzi…); 
- uczestniczy 
w zabawach 
badawczych; 

I5, I7, I8, II11, 
IV2, IV7, IV8, 
IV13, IV18, 
IV19 

24.04.2020r. Lis 
i lornetka 

- Rozmowa na temat wpływu 
zatrutego środowiska na rośliny, 
zwierzęta, ludzi. 
- Ćwiczenia oddechowe „Las 
pachnie żywicą”.  
- Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej „Lis i lornetka”. 
Rozmowa na temat treści 
opowiadania. 
- Zabawa w „leśne echo”. 
- Nauka krótkiej rymowanki metodą 
fragmentami ze słuchu. 
- Zabawa ruchowa – „Skok, obrót 
i skok”. 

- wypowiada się 
zdaniami 
rozwiniętymi; 
- dba o przyrodę; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w zabawach 
ruchowych; 
 - odpowiada na 
pytania dotyczące 
treści opowiadania  
 

I5, I7, I8, II11, 
III8, IV2, IV5, 
IV8, IV18 



- Rysowanie narzędzi 
ogrodniczych po śladach, czytanie 
z rodzicem ich nazw. 
- Zabawa w formie opowieści 
ruchowej „W ogrodzie”. 
- Kolorowanie rysunku „Praca 
w ogrodzie”. 
 

 
I. Grupa III Żabki Temat dnia: Strażnicy przyrody. 20.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci dowiedzą się w jaki sposób możemy zadbać o lasy. Prosimy 
o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi w oparciu o wiersz Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. 
Przygotowałyśmy zabawę dramową „My drzewa”. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa dzieci 
w zabawy ruchowych: „Dzieci w lesie”, „Rozrzucone szyszki”, „Porządki”. Dzieci z Państwa pomocą 
dowiedzą się „kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody”. Prosimy o pokierowanie rozmowy 
z dziećmi „Czyste i zaśmiecone”, aby dzieci mogły odnaleźć przyczynę tego stanu. Proponujemy 
również Państwa dzieciom wysłuchanie piosenki „Ziemia to wyspa zielona” lub   „Świat w naszych 
rękach – eko piosenka” (zamieszczone linki) oraz  kolorowanie  rysunków. 
 
1. Słuchanie piosenki „Ziemia to wyspa zielona” lub „Świat w naszych rękach – eko 
piosenka”.  
Prosimy o wysłuchanie piosenki. 
„Ziemie to wyspa zielona”  
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
1. Nie warto mieszkać na Marsie,  
nie warto mieszkać na Wenus.  
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.  
2. Chcę poznać życie delfinów  
i wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla  
i z kotem móc się bawić.  
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.  
3. 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 
 
 
Rozmowa z dziećmi na temat tekstu piosenki: 



- Czym jest Ziemia? 
- Dlaczego musimy o nią zadbać? 
- Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 
lub 
„Świat w naszych rękach – eko piosenka” 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&pbjreload=10 
1. Ci co lubią segregację 
Otóż oni mają rację 
Gdy w osobne pojemniki 
Lecą papier, szkło, plastiki 
    Refren: Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat / 2x 
 2. A recykling trudne słowo 
Chodzi o to by na nowo 
Z naszych śmieci zrobić coś 
Papier, plastik albo szkło 
    Refren: Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat / 2x 
 3.Więc dorośli oraz dzieci 
Posłuchajcie 
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś  
Żeby jutro dobrze żyć 
    Refren: Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat / 3x 
 
2. Zabawa dramowa „My drzewa”. 
Zamienisz się za chwilę drzewo. Rodzic będzie opowiadał tobie o odczuciach drzewa , a ty spróbuj 
to pokazać za pomocą swojej twarzy bez słów. 
 
Dziecko jest drzewem. Rodzic opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dziecko wcielają się 
w role drzewa i uzewnętrznia stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych 
przez Rodzica.  
Rodzic opowiada: Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były 
szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały 
lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. 
A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się 
z nimi stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się 
dzieje. Może dzieci im pomogą? 
 
3. Zabawa ruchowa „Dzieci w lesie”. 
Rozłóż z Rodzicami klocki na dywanie w różnych odstępach będą one „drzewami” w zabawie. 
 
Dziecko porusza się swobodnie między drzewami (klockami). Na klaśnięcie w ręce przez rodzica 
dziecko jak najszybciej przykuca za najbliższym drzewem. Przy powtórzeniu zabawy następuje 
zmiana ról. 
 
 
 



4. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. 
Posłuchaj wiersza. Pokoloruj rysunki. 

 

 

 
 

 



 

 

Rozmowa z rodzicami na podstawie wiersza: 
− Co robiły dzieci w lesie? 
 − Co mówiły zwierzęta o dzieciach?  
− Jak wy zachowujecie się w lesie? 
 
5. Oglądanie wybranych drzew iglastych i liściastych. 
Obejrzyj poniższe drzewa iglaste i liściaste. Wspólnie z rodzicem wypowiedz ich nazwy. 

 



Drzewa iglaste 
 

 
Drzewa liściaste 

 

  



6. Poznanie ogólnej budowy drzewa. 
Nazwij z rodzicami poszczególne części drzewa, wskazując je na obrazku. 

 

7. Zabawa ruchowa „Rzucamy szyszki”. 
Przygotuj z gazet kule i ułóż je w różnych miejscach na dywanie. 
Teraz wyobraź sobie, że jesteś w lesie.  
Dziecko na niby spacerując po lesie (po dywanie), co pewien czas podnosi szyszkę (papierową 
kulę) i rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej. 
8. Określanie pierwszej głoski w słowach hamak i nazwach rysunków. 

 
huśtawka                            hamak                                    hulajnoga 
 
 
 
 



Pokoloruj hipopotama. 

 
9. Oglądanie ilustracji „Czyste i zaśmiecone”. 
Szukanie przyczyny tego stanu – rozmowa z dziećmi. 
Popatrz na czysty i zaśmiecony las. Zastanów się dlaczego tak się dzieje? 

 
10. Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 
Przygotuj:  zielony karton, mazak.  
Dziecko podaje propozycje, a rodzic zapisuje je na zielonym kartonie. Na koniec dziecko – na znak, 
że zgadzają się z tym, co jest napisane – odbija na kartonie swoje dłonie maczane w farbie. 
Przykładowe propozycje dzieci: Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek drzew; nie 
śmieci; dokarmia ptaki (zwierzęta); oszczędza wodę, elektryczność; segreguje śmieci; lubi 
zwierzęta… 
11.Podawanie nazw zwierząt i roślin rozpoczynających się podaną sylabą.  
Rodzic  mówi sylaby, a dziecko wymyśla nazwy zwierząt lub roślin. Np. so – sowa; je – jeleń; ja – 
jarzębina, jagody; sar – sarna; je – jeże, jeżyny… 
11. Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalone sygnały – „Porządki”.  
Przygotuj: pojedyncze strony z gazet.  
Na dywanie rozłożone są pojedyncze strony z gazet. W rytmie wyklaskanym przez rodzica dziecko 
swobodnie maszerują między gazetami. Podczas przerwy każde dziecko podchodzi do najbliżej 
leżącej gazety i zgniata ją, formując z niej kulę. Następnie manipuluje nią zgodnie z poleceniami 
rodzica: tocz kulę wokół siebie, podrzucaj kulę, przekładaj kulę z lewej ręki do prawej. Po 
zakończeniu zadań rytm wyklaskany przez rodzica zaprasza do ponownego marszu. 
 
 

 
 
 



II. Grupa III Żabki Temat dnia: Jak dbać o przyrodę. 21.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj przygotowałyśmy dla dzieci segregowanie obrazków według koloru 
i wielkości. Dzieci będą liczyły w dostępnym zakresie. Prosimy o przeprowadzenie zabawy 
badawczej „Gdzie jest powietrze?”. Z Państwa pomocą dzieci będą oceniać, czy Olek i Ada są 
przyjaciółmi przyrody. Państwa dzieci będą mogły rysować „jak dbać o przyrodę”. Prosimy 
o zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na rolę lasów w oparciu o książki, albumy przyrodnicze, mapę 
Polski. Proponujemy ćwiczenia gimnastyczne oraz zabawy ruchowe: „Przedzieramy się przez leśne 
zarośla”, „Drzewa na wietrze”, „Dzięcioł na drzewie”. Dzieci z Państwa pomocą mogą się dzisiaj 
nauczyć śpiewać refren piosenki „Ziemia to wyspa zielona”. 
1. Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. 
 Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na 
zdjęciach. 
Obejrzyj obrazki i powiedz, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. 

 

 

 W pustych ramkach narysuj jak ty dbasz o przyrodę. 



 

 

2. Słuchanie piosenki „„Ziemie to wyspa zielona”.  
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
Nauka refrenu metodą fragmentami ze słuchu. 
Posłuchaj piosenki i spróbuj śpiewać refren. 
3. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Przedzieramy się przez leśne zarośla”. 
Dzieci poruszają się na czworakach po dywanie między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas 
prostują się i maszerują do przodu. 
4. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych ze względu na kolor i kształt. 
Wytnij poniższe karty i ułóż je przed sobą. Przygotuj duże i małe klocki. 
Z tymi ćwiczeniami  dzieci 5-lenie nie powinny mieć problemów, natomiast dzieci 4-letnie będą 
oczekiwały Państwa pomocy i pozytywnych wzmocnień. 
 

 

 



 

 



Rodzic mówi i pyta: − Przyjrzyj się kartom. Co jest na nich przedstawione? 
 − Jak można je rozdzielić? (Dziecko podaje różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno 
małe kwiaty; rozdzielanie według kształtów kwiatów).  
− Rozłóżcie karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów, a w drugiej – 
małych kwiatów. − Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (np. małym 
klockiem). 
 − Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (np. dużym klockiem). 
 Dziecko zsuwają karty. 
 Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub duże), a dziecko wybiera spośród 
wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.  
− Rozłóż karty według kolorów. 
 − Jak zaznaczysz na kartonikach, jakie kolory mają karty w każdej grupie? (np. namalowanymi 
kredką plamami w danym kolorze). 
 Dziecko zsuwa karty.  
- Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone plamy), a dziecko 
wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.  
- Teraz rodzic sprawdza, czy dziecko potrafi wyróżnić wskazane cechy kart.  
- Pokazuje kartonik z zakodowaną cechą, a dziecko wybiera odpowiednie karty. 
 - Rodzic wybiera karty, a dziecko ma wskazać kartonik z odpowiednią cechą i ją nazwać.  
- Dopiero kiedy rodzic upewni się, że dziecko potrafi wyróżnić i nazwać cechy obrazków, może 
przystąpić do ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie np. małe, żółte lub duże 
czerwone…  
5. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Przygotuj wspólnie z rodzicem gazety. 
Część wstępna.  
Czynności organizacyjno-porządkowe.  
- Dziecko chodzi po pokoju ostrożnie, między rozłożonymi gazetami.  
Na polecenie Rodzica zatrzymuje się. Rodzic i dziecko podnoszą gazetę.  
 Zabawa ożywiająca.  
- Dziecko i Rodzic biega  z wymijaniem się i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. 
Na mocne tupnięcie Rodzica i zapowiedź: Burza, zatrzymują się i – przyjmując dowolną pozycję – 
chronią się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.  
Część główna.  
- Rodzic z dzieckiem - stają w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód 
wymachują gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostują się i potrząsają gazetą w górze. 
 - Rodzic z dzieckiem - wykonują klęk podparty, dłonie mają na gazecie, skierowane palcami do 
wewnątrz – przy zgiętych w łokciach rękach opadają tułowiem w przód, dotkają gazety brodą 
i powracają do pozycji wyjściowej.   
- W leżeniu przodem Rodzic z dzieckiem – unoszą gazety trzymane za końce oburącz (ręce zgięte 
w łokciach, skierowane w bok), dmuchają na gazety i wprowadzają je w ruch.  
- Rodzic z dzieckiem - kładą gazety na podłodze, zwijają je po przekątnej w rulonik i przeskakują 
przez nie bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego.  
- Rodzic z dzieckiem w staniu, ruloniki trzymają za końce, z przodu – przekładają nogę przez 
rulonik, wytrzymują w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą 
samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na 
zmianę).  
- Rodzic z dzieckiem - ugniatają gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzucają kulkami i chwytają je 
w miejscu, w chodzie, w biegu; rzucają i chwytają, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed 
chwytem wykonują klaśnięcie, dotykają ręką podłogi, robią rękami młynek, wykonują obrót itp.  
- Rodzic z dzieckiem w leżeniu przodem – przetaczają kulki z ręki do ręki, podrzucają kulki oburącz, 
jednorącz.  
- Rodzic z dzieckiem - maszerują z kulką na głowie.  
Ćwiczenia korektywne i uspokajające.  



- Rodzic z dzieckiem -  maszerują we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzą do siadu 
skrzyżnego. 
 - W siadzie skrzyżnym Rodzic z dzieckiem – wykonują skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył. 
 - W siadzie podpartym Rodzic z dzieckiem, kolana mają rozchylone, kulki położone między stopami 
– podrzucają kulki stopami, chwytają rękami.  
- W marszu Rodzic z dzieckiem - kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej)  
Ćwiczenie oddechowe 
 – Rodzic z dzieckiem wykonują wdech nosem i próbują zdmuchiwać kulki z dłoni. 
 Czynności porządkowe: odkładają kulki na wyznaczone miejsce.  
6. Zabawy badawcze – „Gdzie jest powietrze?”. 
Przygotuj wspólnie z rodzicami: balon, słomkę do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły 
zawieszone na nitce. 
 - Rodzic: Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; 
w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas. 
 - Nadmuchiwanie balonu – obserwowanie jak się powiększa, wypuszczanie powietrza z balona w 
kierunku własnej twarzy.  
- Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą – 
obserwowanie powstających bąbelków. 
 - Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.  
- Obserwowanie drzew (przez okno) poruszanych wiatrem. 
 Rodzic: wyjaśnia, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko 
wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz 
jego wszechobecność wokół nas.  
7. Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze”. 
Zamień się teraz w drzewo. Twoje ręce to gałęzie. 
Będziesz poruszać się tak jak mówi rodzić:  
- jest wiatr drzewa kołyszą się - podnosimy ręce i kołyszemy mówiąc jednocześnie szu, szu; 
- wiatr ustaje powoli 
- ponownie zaczyna wiać idzie burza… 
8. Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, 
wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych. 
 np. Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi dziecka na rolę 
lasów.  
9. Zabawa ruchowa – „Dzięcioł na drzewie”.  
Dziecko, w staniu w lekkim rozkroku, naśladuje ruchy dzięcioła stukającego w pień drzewa 
(wykonując skłony i skręty głowy).  
 
III. Grupa III Żabki Temat dnia: Ochronić przyrodę. 22.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj chcemy zwrócić szczególną uwagę dzieci na potrzebę „Segregowania 
śmieci”. Prosimy o wyjaśnienie dzieciom słów „las to płuca Ziemi”. Przygotowałyśmy obrazki, które 
pomogą zrozumieć dzieciom „Co zanieczyszcza powietrze”. Oczekujemy również na Państwa 
pomoc w przeprowadzeniu z dziećmi tej zabawy. Proponujemy dzisiaj Państwa dzieciom wykonanie 
papierowych pojemników na śmieci zgodnie z instrukcją. Przygotowałyśmy również zabawę 
graficzną „Drzewko”, rysowanie po śladach, a potem samodzielnie. Dzieci będą mogły się 
z Państwem bawić podczas zabaw ruchowych: „Omiń kwiatki”, „Kwiatek rośnie”, „Segregujemy 
śmieci”. 
1. Wyjaśnianie słów „lasy to płuca Ziemi”.  
Rodzic wyjaśnia, że „lasy to płuca Ziemi”, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także 
pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne.  
2. Zabawa graficzna – „Drzewko”. 
 Kartka z rysunkiem konturu drzewa. (dla dziecka). Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym 
konturem drzewa. W zależności od kształtu drzewa wypełnia rysunek  (rysuje w środku)  trójkątami 
(drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb). 
 



Dziecko 5 – letnie 
Wypełnij rysunek trójkątami, a następnie pomaluj. 

 
 
Dziecko 4-letnie 
Wypełnij rysunek trójkątami, a następnie pomaluj. Rodzic rysuje razem z dzieckiem. 

 



  
 
Dziecko 5-letnie 
Wypełnij rysunek kołami, a następnie pomaluj. 
 

 
Dziecko 4-letnie 
Wypełnij rysunek kołami ,a następnie pomaluj. Rodzic rysuje razem z dzieckiem. 
 

e  



 
3. Zabawa dydaktyczna – „Co zanieczyszcza powietrze?” 
Wytnij poniższe obrazki i napisy. Odszukaj obrazki, które można położyć pod napisem TAK, 
a następnie pod napisem NIE. Dzieciom 4-letnim pomagają układać obrazki pod napisami rodzice. 
Pomoce: obrazki przedstawiające różne środki lokomocji, napisy: tak, nie. 
 Rodzic rozkłada w różnych miejscach pokoju obrazki przedstawiające: różne środki lokomocji, 
zakłady z dymiącymi kominami, zanieczyszczającymi powietrze, oraz przedmioty służące dzieciom 
do zabawy. Dziecko ogląda odszukane obrazki i umieszcza je na dywanie przed sobą. Pod 
napisem „tak” kładzie te, które nie mają wpływu na zanieczyszczenie powietrza (np. rower, 
deskorolka, rolki, hulajnoga, kajak, żaglówka), a pod napisem „nie” – pozostałe (fabryka z dymiącym 
kominem, samochód, samolot, lokomotywa spalinowa).  
Rodzic uświadamia dziecku, że można przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza poprzez 
stosowanie specjalnych filtrów, katalizatorów, benzyny bezołowiowej.  
 

    

 

 

  

 



 

TAK      NIE 
4. Zabawa ruchowa „Omiń kwiatki”. 
Wytnij kwiatki i rozłóż na dywanie. 

 

 
 

 

 
 



 Dziecko w rytmie wystukanym na klockach przez rodzica
ich nie podeptać. Na przerwę w grze przykuca przy najbliższym kwiatku
– naśladują wąchanie kwiatków. Dźwięk stukających klocków
wykonywania ruchów. 
5. Zabawa przy piosence „Ziemia to wyspa zielona”
https://www.youtube.com/watch?v=
- Dzieci poruszają się po dywanie i wykonują dowolne pląsy i 
Mogą śpiewać refren lub całą piosenkę.
- Zabawa muzyczno – ruchowa „Segregujemy śmieci”.
Wytnij poniższe kółka. 

 

                                           
 

Słuchając piosenki dziecko chodzi swobodnie po dywanie międz
zielonym i niebieskim.. Podczas przerwy 
wrzucić do pojemnika w danym kolorze. Dzieciom 4

Dziecko w rytmie wystukanym na klockach przez rodzica poruszają się ostrożnie między nimi, aby 
ać. Na przerwę w grze przykuca przy najbliższym kwiatku, wciągają nosem powietrze 

hanie kwiatków. Dźwięk stukających klocków jest sygnałem do ponownego 

5. Zabawa przy piosence „Ziemia to wyspa zielona”. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

Dzieci poruszają się po dywanie i wykonują dowolne pląsy i ruchy podczas słuchania piosenki. 
Mogą śpiewać refren lub całą piosenkę. 

ruchowa „Segregujemy śmieci”. 

 

Słuchając piosenki dziecko chodzi swobodnie po dywanie między kółkami w kolorze żółtym, 
zielonym i niebieskim.. Podczas przerwy – staje na wybranym przez siebie kółku i  mówi, co można 
wrzucić do pojemnika w danym kolorze. Dzieciom 4-letnim podpowiada rodzic.

poruszają się ostrożnie między nimi, aby 
, wciągają nosem powietrze 

ygnałem do ponownego 

ruchy podczas słuchania piosenki. 

 

y kółkami w kolorze żółtym, 
staje na wybranym przez siebie kółku i  mówi, co można 

letnim podpowiada rodzic. 



6. Zabawa „Do jakiego pojemnika?”. 
Wytnij poniższe obrazki pojemników do segregowania odpadów. 

 
 
 Rodzic pokazuje dziecku obrazki specjalnych pojemników, których używa się do segregowania 
odpadów, i wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla znaczenie segregowania 
odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który może zostać ponownie 
wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają wtedy środowiska, tylko ponownie mogą zostać użyte. 
Wyjaśnia pojęcie recyklingu. 
 Pojemnik (lub worek) niebieski – papier, 
 pojemnik (lub worek) zielony – szkło,  
pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne. 
7. Praca plastyczna – „Segregujemy śmieci”. 
Dzieci 5-letnie 
Przygotuj: kartę pracy, klej, nożyczki, kredki. 
 • Pokoloruj każdy pojemnik właściwym kolorem, w zależności od rodzaju śmieci (przedstawionych na 
rysunkach), jakie należy do niego wrzucać.  
• Wytnij z karty elementy pojemników.  
• Złóż i sklej pojemniki zgodnie z instrukcją. 
 

 
 



 

 
 
Dzieci 4-letnie  
Pomaluj pojemniki. 
Rodzic pyta: gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie – puste butelki?  
Przygotuj: kartę pracy i kredki. 
- Dokończ rysować pojemniki na segregowane śmieci. 
- Rysuj po śladach linii przerywanych, właściwymi kolorami. 
- Pokoloruj pojemniki zgodnie ze wskazówkami.  
 



 
 

8. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Kwiatek rośnie”. 
Dziecko jest kwiatkiem.  
Siedzi na dywanie w siadzie skrzyżnym. Tułów pochyla do przodu, dłonie układa na podłodze. Na 
hasło: Kwiatek rośnie, dziecko powoli prostuje tułów. Na hasło: Kwiatek wyciąga się do słońca – 
wyciąga ręce jak najwyżej. Na hasło: Kwiatek więdnie, dziecko powoli wraca do pozycji wyjściowej. 
9. Oglądanie sytuacji na obrazkach. Układanie do nich zdań. 
Dziecko 5-letnie 
Jakie sytuacje przedstawione są na obrazkach? Ułóż do nich zdania. Spróbuj przedstawić je za 
pomocą liczmanów (patyczki, klocki). 



 

 



Dziecko 4-letnie 
Rysuj po śladach poniższe tulipany. 
 

 
Dziecko 4-letnie 
 

 



IV. Grupa III Żabki Temat dnia: Zakładamy hodowlę. 23.04.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj założenie z dziećmi hodowli hiacyntów lub hodowli cebuli. 
Dzieci będą mogły obserwować wzrost roślin przez siebie posadzonych, co da im ogromną radość. 
Dzięki temu dzieci będą się uczyły opiekuńczego stosunku do roślin. Proponujemy również zabawę 
badawczą – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. Prosimy o pokierowanie rozmowy 
z dziećmi na temat „W jaki sposób można oszczędzać wodę?”. Państwa dzieci będą mogły rysować 
na temat „Jaki piękny jest świat”. Proponujemy Państwa dzieciom także instrumentację wiersza 
Bożeny Formy „Dbaj o przyrodę” oraz karty pracy. 
 1.Karta pracy- Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. 
 Rysowanie butelek i słoików po śladach. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling 
 

 

2. Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Dbaj o przyrodę. 
Potrzebne będzie: dwie plastikowe butelki, rolka po ręczniku papierowym, gazeta, szeleszcząca 
reklamówki. Rodzic recytuje dziecku wiersz, z zachowaniem odpowiedniego rytmu. Dziecko próbuje 
grać na instrumentach zrobionych przez siebie samego. Drogi rodzicu aby dziecku było łatwiej grać, 
graj z nim, będzie mogło patrzeć na Ciebie.



                                                                 
 
Kochamy naszą planetę, 
Przecież na niej mieszkamy, 
Chcemy, by była piękna, 
Dlatego o nią dbamy. 
 
Nie zaśmiecamy lasów, 
W nich żyją zwierzęta, 
To nasi przyjaciele, 
Każdy z nas o tym pamięta. 
 
Chcemy mieć czystą wodę, 
W jeziorach i oceanach, 
Chcemy by słońce świeciło, 
Na czystym niebie dla nas. 

Dziecko : 
Uderza butelkami podłogę, 
Uderza butelką o butelkę, 
Uderza butelkami o podłogę, 
Uderza butelką o butelkę, 
 
Zgniata gazetę, 
Szeleści reklamówką, 
Zgniata gazetę, 
Szeleści reklamówką, 
 
Uderza butelkami podłogę, 
Uderza butelką o butelkę, 
Prostuje zgniecioną gazetę, 
Szeleści reklamówką. 

 
3. Karta pracy: Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów.  
Co robią Olek I Ada? Obejrzyj rysunki Olka i Ady. Powiedz, jak zakłada się hodowlę hiacyntów i jak 
się o nią dba. 

 
4. Założenie hodowli przez dzieci.  
Potrzebne będą: cebula lub cebulki hiacyntów, ziemia ogrodnicza, konewka z wodą, łopatki, 
doniczki. 
Dziecko otrzymuje doniczkę, ziemię, cebulę. Pracują w parze z rodzicem. Nabierzcie  ziemię do 
doniczki, włóżcie cebulki.  Częściowo  je  przykrywając ziemią, podlejcie wodą z konewki i umieście 
je  na parapecie okna. Przez następne dni obserwujcie co wyrasta. 
5.Zabawa badawcza- oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. 
Potrzebne będzie : słoik, pędzel ubrudzony w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, szmatka 
flanelowa, gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek. 
Dziecko brudzi wodę w słoiku, płucząc w niej pędzel ubrudzony w farbie.  
Rodzic pokazuje sposób wykonania prostego filtra oczyszczającego wodę. Wyjaśnia dziecku, że 
aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to jednak wysiłku 



pracujących przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe. 
Podkreśla konieczność oszczędzania wody. 
Rodzic przecina dużą plastikową butelkę na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie  
stanowiła  zbiornik  na  oczyszczoną  wodę.  Drugą  część  butelki  rodzic odwraca  szyjką do dołu, 
a następnie wypełnia  ją:  szmatką  flanelową,  gazą  lub ligniną, węglem  drzewnym, żwirkiem, a na 
końcu – piaskiem. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą rodzic nakłada 
na część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak przygotowanego filtra dziecko 
wlewa brudną wodę ze słoika i obserwuje jej filtrowanie. Patrzy, jak  wygląda  oczyszczona  woda.  
(W  ten  sam  sposób  można  oczyścić  wodę  przyniesioną  z rzeki, stawu lub kałuży) 
6. Burza mózgów- „W jaki sposób można oszczędzać wodę?” 
Rodzice porozmawiajcie o tym ze swoim dzieckiem, do tego zadania mogą również przyłączyć się 
inni domownicy- będzie ciekawiej. 
7.Rysowanie na temat: Jaki piękny jest świat. 
Dziecko przedstawia na rysunku piękno przyrody –  potrzebne będą nożyczki klej, kredki, kartka 
papieru, rośliny, zwierzęta (przygotowane obrazki zwierząt i roślin). Później omówcie prace 
wspólnie z waszymi dziećmi.. 

 

 

 

V. Grupa III Żabki Temat dnia: Lis i lornetka. 24.04.2020r. 
Drodzy Rodzice prosimy o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat wpływu zatrutego 
środowiska na rośliny, zwierzęta i ludzi. Przygotowałyśmy ćwiczenia oddechowe „Las pachnie 
żywicą”. Prosimy o przeczytanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Lis i lornetka” oraz 
przeprowadzenie rozmowy z dziećmi w oparciu o treść opowiadania. Dzisiaj dzieci będą bawiły się 
w „Leśne echo”. Przygotowałyśmy także: zabawę ruchową „Skok, obrót i skok”, zabawę w formie 
opowieści ruchowej „W ogrodzie”. Państwa dzieci będą mogły rysować po śladach narzędzia 
ogrodnicze oraz kolorować rysunki „Praca w ogrodzie”. 



1.Rozmowa na temat wpływu zatrutego środowiska na rośliny, zwierzęta, ludzi. 
Obejrzyj obrazki i zastanów się co się stało z wodą, lasem, roślinami i zwierzętami. 

 
Rodzic pokazując obrazki i pyta: 
- Co się stanie z rybami z tych rzek? 
- Co się  stanie, jeżeli rybak złowi te ryby i je potem spożyje po usmażeniu? 
- Kto tutaj był trucicielem? 

 
Rodzic pokazuje obrazek i pyta: 
- Co się stało z lasem? 
- Co się stało ze zwierzętami, dla których był on domem? 
- Kto tu zawinił? 
- Jak można przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia otaczającej nas przyrody? 
2. Ćwiczenia oddechowe -„Las pachnie żywicą”. 
Dziecko ustawione luźno naprzeciw otwartego okna. Wykonują długi wdech nosem, a następnie 
wydech powietrza ustami. Niech powtórzy parę razy, niech wyobrazi sobie że pod oknem rosną 
drzewa, krzewy, a nie przebiega ulica.  
3. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Lis i lornetka”. 
Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i Muzeum Lalek. Tym 
razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo nauka w terenie jest znacznie 
ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. 
W świecie zwierząt nastąpiło wielkie poruszenie. 
– Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki! 
–  Nie  mówi  się  człowieki,  tylko  ludzie  –  poprawiła  go  łania,  spokojnie  przeżuwając  młode   
pędy drzew iglastych. 
– Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone mrówki. – Kiedyś wielki 
dwunożny człowiek podeptał nasze całe królestwo! 
– Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed siebie, wymachując  
puszystą kitą. 
– Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy. 
– Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po czekoladzie  
i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy słońce rozgrzeje zbyt mocno  
szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu! 



– To straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i będę nimi  
rzucać. Pac! Pac! 
W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem zbliżył się do paśnika. 
– Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem wam, że bać się  
należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one mają dobre serca. 
–  Tiuu,  tiuu!  My  znamy  te  maluchy!  –  odezwały  się  ptaki.  –  Zimą  sypią  dla  nas  ziarenka   
i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z głodu. 
Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: 
– Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki to bardzo miłe stworzenia. 
– Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwała się łania. 
– No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich „moje kochane przedszkolaki”  czy  
jakoś  tak...  Urządzili  sobie  piknik  na  polanie,  a  potem  posprzątali  wszystkie  śmieci.   
Na trawie nie został ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki  
po sokach i pudełeczka po jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza na śmieci. 
– A nie krzyczały? – szepnęły wciąż wystraszone zajączki. 
– Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. 
– O! To znaczy, że szanują nas i las – powiedziała do rymu pani zającowa. 
– Szanować las najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta. 
Tego dnia dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za to, 
że w lesie zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i norek, nie 
zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po zakończonym pikniku. 
– A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? Zrobimy wystawę 
o lesie. 
– Tak! Chcemy! 
– Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. 
– I ptaszki. 
– A ja narysuję mech – postanowił Jacek. 
Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama też postanowiła coś namalować. 
Powstały  prawdziwe  dzieła  sztuki:  drzewa  iglaste  oświetlone  słońcem,  wiewiórka,  ślady  
kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. Jacek namalował czarną plamę i oznajmił wszystkim, 
że to jest nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego w łapkach jakiś dziwny przedmiot. 
– Co to jest? – zapytała Kasia. 
– To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej przypomina psa niż lisa. 
– A co on trzyma? 
– Lornetkę – odpowiedziała Ada. 
– Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem tam żadnego 
lisa. 
– A ja widziałam – odparła Ada. – Cały czas nas podglądał! 
– Naprawdę? 
– Naprawdę. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita. 
– To dlaczego nam nie powiedziałaś? 
– Nie chciałam go spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować w lesie. 
– Pewnie, że umiemy! – stwierdził Piotrek. 
Nauczycielka zebrała wszystkie obrazki i przyczepiła je do specjalnej tablicy.  
– Jaki tytuł nadamy naszej wystawie? – zapytała dzieci. 
Było wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się wszystkim pomysł Ady: „Czas szanować  
las”. Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki. 
– Dlaczego pani powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci. 
– Ona nie jest pusta – uśmiechnęła się tajemniczo pani. 
– Przecież pani nic nie narysowała... 
– Narysowałam w wyobraźni. Mój rysunek przedstawia leśną ciszę. 
Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy! 
Rozmowa na temat opowiadania. 
- Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie? 



- Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? 
- Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis? 
- Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola? 
- Kogo narysowała Ada? Dlaczego? 
- Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek 
4.Zabawa w „leśne echo”. 
Rodzic wyklaskuje lub wytupuje dowolne rytmy, a dziecko powtarzają je jak echo. 
5. Nauka krótkiej rymowanki. 
Z pomocą rodzica naucz się poniższej rymowanki.  
Po nauczeniu się rymowanki dziecko wypowiada ją w rytmie wystukiwanym przez rodzica poprzez 
klaskanie. 

Lasy to płuca ziemi 
i o nie dbamy. 

Nie niszczymy ich, 
nie śmiecimy w nich. 

Tylko w ciszy patrzymy 
i głęboko... oddychamy. 

 
6. Zabawa ruchowa – „Skok, obrót i skok”.  
Potrzebna będzie rolka po papierze toaletowym. 
Dziecko stoi, stopy ma złączone, rolka po papierze toaletowym leży poziomo przed dzieckiem. 
Wykonuje przeskok obunóż przez rolkę w przód. Przed każdym skokiem odwraca się, ustawiając 
się przodem do przyboru. Utrudnienie: dziecko wykonuje przeskok obunóż przez rolkę, w przód 
i w tył. 
7. Zabawa metodą opowieści ruchowej – „W ogrodzie”. 
Rodzina wybrały się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja (w roli ogrodnika rodzic) Witają 
się z ogrodnikiem  i rozpoczynają oglądanie ogrodu. 
 
Ogrodnik: Dziecko: 
wąchają kwiatki, wykonuje przysiad, skłon głowy w przód 

i głęboki wdech nosem, a wydech – 
ustami, 

biegają po alejkach, wyciąga ramiona w bok, 
naśladując motyle. rytmicznie podnosi je i opuszcza, 
Ogrodnik Maciej prosi dziecko o pomoc 
przy sadzeniu. 

 

sadzą rośliny 
 

wykonuje siad klęczny, naśladuje 
czynności: kopania, sadzenia, 
przysypywania roślin ziemią, 

myją ręce po pracy, 
 

staje w rozkroku, wykonuje lekki skłon 
tułowia w przód, pociera dłońmi o siebie, 

podlewają posadzone rośliny 
 

porusza się po wyznaczonym miejscu 
w pomieszczeniu i naśladuje podlewanie 
                                                                               

Ogrodnik chwali dziecko za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc, podając dłoń. 
8. Rysowanie  narzędzi  ogrodniczych  po  śladach.  Czytanie ich  nazw.   
Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż 
w poprzednim. 
 



 

 



9. Kolorowanie rysunku – „Praca w ogrodzie”. 
Dziecko 5 - letnie 

 
Dziecko 4- letnie 

 



Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać”. 
Link do piosenki, którą wykorzystacie w zabawie: 
https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M 
 
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj, 
 
Prawą mi daj, lewą mi daj, 
I już się na mnie nie gniewaj, 
Prawą mi daj, lewą mi daj, 
I już się na mnie nie gniewaj. 
 
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj, 
UKŁAD TANECZNY  
Dziecko z Rodzicem ustawione  twarzami do siebie.  
(Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać...) Wykonywanie ręką gestu wskazującego odejście; 
odsuwanie się od siebie.  
(Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj...) Przysuwanie się do siebie jednocześnie wskazując 
ręką gest „chodź”.  
(Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj) Podawanie rąk jak w piosence i obracanie 
się dookoła. 
 II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Bazie w wazonie”- kolaż. 
Cele:  
- rozwijanie sprawności manualnych; 
- poznanie nowej techniki – kolaż; 
- tworzenie własnej kompozycji. 
Pomoce:  kartka A4, kolorowa gazeta, nożyczki, klej, włóczka lub sznurek, ziarnka dyni 
(niełuskane).  
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Przebieg: 
1. Z gazety wycinamy kształt wazonu i naklejamy na kartce. 

 
 

2. Ze sznurka lub włóczki odcinamy kilka kawałków i naklejamy 
jako gałązki bazi.  
Możemy też przykleić prawdziwe patyki lub namalować gałązki 
farbami. 
 



 
3. Ziarnka dyni przyklejamy jako kotki bazi. 
 

 

III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
 
Temat: „Ćwiczenia z klockiem” – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni od 
obranego przedmiotu (na, pod, z lewej strony, z prawej strony, za, przed, z tyłu). 
 
Przed rozpoczęciem zabaw należy założyć frotkę na lewą rękę dziecka. 
1. Zabawa z krzesełkiem i klockiem. 
Potrzebne jest krzesełko i klocek. 
- Rodzic stawia krzesełko na środku pokoju i zwraca się do dziecka: 

 stań za krzesełkiem; 
 usiądź na krzesełku; 
 popatrz do przodu; 
 popatrz w lewo, w prawo; 
 zajrzyj za siebie. 

- Rodzic mówi do dziecka, weź do ręki klocek i kładzie go tak, jak ci powiem. 
- Rodzic mówi: 

 połóż klocek na krzesełku; 
 pod krzesełkiem; 
 z lewej strony krzesła, z prawej strony; 
 z tyłu, za krzesłem; 
 przed krzesłem. 

Po zakończeniu zabawy zmiana ról. Dziecko formułuje polecenia, a dorosły kładzie klocek we 
właściwych miejscach. Warto się pomylić, aby dziecko miało okazję do wykazania się dobrą 
orientacją. 
2. Zabawa z pudełkiem i klockiem. 
Potrzebne jest pudełko np. po butach i klocek. 
- Rodzic stawia pudełko na podłodze. Razem z dzieckiem przyklęka obok pudełka. 
- Rodzic mówi: 

 połóż klocek na pudełku; 
 włóż klocek pod pudełko; 
 włóż klocek do pudełka i zamknij je; 
 gdzie znajduje się klocek?; 
 wyjmij klocek i zrób tak, aby był nad pudełkiem. 

Zamiana ról. Dziecko formułuje polecenia, a dorosły kładzie klocek we właściwych miejscach. Warto 
się pomylić, aby dziecko miało okazję do wykazania się dobrą orientacją. 
 
 
 



3. Ćwiczenia 
Powiedz gdzie jest piesek. 

         

                   

Powiedz gdzie jest miś. Pokoloruj rysunki.  

Narysuj piłkę z prawej strony krzesełka, z lewej strony , pod krzesełkiem, na krzesełku. 

 



IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne. 
 
1. Zabawa muzyczno-ruchowa – „Omiń kwiatki” 
Potrzebne będą kolorowe kółka wycięte z kartek papieru. 
Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe krążki- kwiatki. Dziecko porusza się pomiędzy kwiatkami 
zgodnie z rytmem wyklaskiwanym przez rodzica. Podczas przerwy klaskaniu dziecko przykuca przy 
najbliższym  kwiatku,  wciąga powietrze nosem, a wydycha ustami, naśladując ich wąchanie. 
Dźwięk klaskanie jest sygnałem do ponownego ruchu.  
2. Zabawa ruchowa – „Ziemia, woda, powietrze” 
Dziecko stoi swobodnie. Na hasło:  
Ziemia 
 – przykuca i dotyka dłońmi podłogi; na hasło:  
Woda 
 – prostuje się i chwyta dłońmi za kolana; na hasło:  
Powietrze 
 – podnosi ręce do góry i obracają się wokół siebie na palcach.  
3. Zabawa rytmiczna, uspokajająca – „Dzięcioł” 
Dziecko w przysiadzie, trzyma ręce złożone do klaskania. Wypowiada słowa rymowanki, klaszcząc 
rytmicznie, przed sobą (cztery razy) i o podłogę, po bokach tułowia (cztery razy), na zmianę.  
Dzięcioł w korę drzewa stuka,  
Dzięcioł twardy dziobek ma, 
pożywienia sobie szuka.  
świetnie sobie radę da. 
4. Zabawa ruchowa –„Taniec kropelek”.. 
Dziecko jest  kropelką deszczu, która spada na ziemię. Spadanie kropelki jest związane z 
natężeniem klaskania rodzica. Mocny, głośny dźwięk – kropelka szybko spadają na ziemię  (dziecko 
wykonuje przysiad i podnosi się),  słaby, cichy dźwięk – kropelka powoli, miękko  spada (dziecko 
wykonuje przysiad, podnosi się i znowu robi przysiad) 
5. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Bocian na łące” 
Dziecko jest bocianem. Chodzi po łące, wysoko unosząc kolana. Co pewien czas zatrzymuje  
się,  staje na jednej nodze, wystawia złączone dłonie przed siebie, rytmicznie porusza nimi jak 
dziobem i powtarza: Kle, kle, kle, żabki mi się chce. 
 
V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 

1. Marsz w rym klaskania po konturze, leniwej ósemki( znak nieskończoności )  
2. Powitanie się rodzica z dzieckiem poprzez: 
- podanie ręki, 
- zetknięcie się łokciami, 
- zetknięcie kolanami, 
- chwytanie prawą ręką lewego ucha rodzica i odwrotnie, 
- chwytanie prawą ręką lewej kostki rodzica i odwrotnie, 
3. Słuchanie piosenki ?Wlazł kotek na płotek? - rozmowa na temat treści piosenki: 
- Kto wszedł na płotek? 
- Co robił po wejściu? 
- Jaka była piosenka? 
- Co ma zrobić kotek? 
4. Karta pracy dla 5-latka 
 
 
 



. 

 



 
Karta pracy 
4-latka.  

 

 

 

 


