Grupa VI „Biedronki”

(20.04.2020r – 24.04.2020r)
Drodzy Rodzice!!!

Przesyłamy kolejne pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze swoimi dziećmi w celu
wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten tydzień będzie poświęcony ochronie przyrody.
Tematyka 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
 oszczędzanie wody,
 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.
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 nauczyciela - 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).

Plan zajęć: (20.04.2020r – 24.04.2020r)
Tematyka tygodnia: Dbamy o przyrodę.
Data

Temat dnia

20.04.
2020r.

Strażnicy
przyrody

Aktywność i działalność
dziecka

- Słuchanie wiersza Agaty
Widzowskiej Strażnicy
przyrody.
- Rysowanie po śladach
rysunków. Określanie
pierwszej głoski w słowie
hamak i w nazwach
rysunków.

21.04.
2020r.

Jak dbać o
przyrodę

- Klasyfikowanie z użyciem
kart logicznych.
-Ćwiczenia gimnastyczne.

22.04.
2020r.

Ziemia –
wyspa
zielona

- Zabawy przy piosence
Ziemia – wyspa zielona
-Ćwiczenia plastyczne –
Segregujemy śmieci.

23.04.
2020r

Hodowla
roślin

- Założenie hodowli
dowolnej rośliny.
-Robienie wiosennych
porządków w najbliższym
otoczeniu.

24.04.
2020r

Lis i lornetka - Słuchanie opowiadania
Agaty Widzowskiej Lis i
lornetka.
-Ćwiczenia gimnastyczne.

Cele

- rozwijanie mowy,
- kształtowanie postaw
proekologicznych,
- rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowej.

- rozwijanie umiejętności
klasyfikowania,
- rozwijanie umiejętności
liczenia,
- rozwijanie sprawności
fizycznej.
- ćwiczenia koordynacji
słuchowo-ruchowej,
- rozwijanie umiejętności
wokalnych,
- rozwijanie sprawności
manualnych,
- zachęcanie do
segregowania śmieci.
- zakładanie hodowli
według instrukcji
rysunkowej,
- wyrabianie u dzieci
opiekuńczego stosunku
do roślin,
- zachęcanie do robienia
porządków w swoim
otoczeniu
- rozwijanie mowy,
- kształtowanie postawy
proekologicznej,
- rozwijanie sprawności
fizycznej.

Numery
obszarów
z podstawy
programowej

I 5, I 7, II 11,
IV 2,
IV 5, IV 8,
IV18

I 5, I 8, IV 12,
IV 13, IV 18

I 5, I 7, II 11
IV 7, IV 8
IV 18

I5, I7, II11,
IV 13,
IV 18

I 5, I 8, II 11,
IV2, IV18

Tematyka tygodnia: Dbamy o przyrodę.
Temat dnia: Strażnicy przyrody.
20.04.2020r. (poniedziałek)
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy Wam abyście porozmawiali ze swoimi dziećmi w jaki
sposób dbamy o naszą przyrodę. Wspólnie z dzieckiem wyjaśnijcie Co to jest las?; jak należy
zachowywać się podczas pobytu w lesie. Wykorzystajcie do tego proponowane ilustracje
i inne wiadomości. Przeczytajcie dziecku wiersz A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”,
porozmawiajcie o jego treści zadając proponowane pytania. Zachęcamy do wspólnych zabaw
ruchowych oraz zabawy w formie opowieści ruchowej „W lesie”. Ponadto proponujemy do
wykonania w miarę możliwości kartę pracy. Poproście dziecko o wyróżnienie pierwszej głoski
w wyrazie hamak i innych nazwach rysunków. Możecie również wspólnie z dzieckiem obejrzeć
film edukacyjny -Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 2 – „Las mieszany”.
1. Zabawa dramowa – „My, drzewa”.
Dziecko jest „drzewem”. Rodzic opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dziecko wciela
się w rolę drzew i próbuje uzewnętrznić 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?
2. Zabawa ruchowa – „Przedzieramy się przez leśne zarośla”.
Dziecko porusza się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas
prostuje się i maszeruje do przodu.
3. „Co to jest las” - wypowiedzi dziecka z wykorzystaniem ilustracji oraz z pomocą
rodzica.

4. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. (tekst niżej)

„Strażnicy przyrody” – A. Widzowska
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.
– Prawda – szepnął wilczek młody.
– Dzieci bronią swej przyrody.
Nikt nie goni nas z patykiem
i nie płoszy zwierząt krzykiem.
Po mrowiskach też nie skaczą.
Przecież wtedy mrówki płaczą!
Odezwała się sarenka:
– Pamiętają o ziarenkach,
w zimie dokarmiają ptaki.
Lubią nas te przedszkolaki!
Cieszmy się więc do rozpuku
i śpiewajmy: Kuku, kuku!
*Rozmowa nt. treści wiersza.
− Co robiły dzieci w lesie?
− Co mówiły zwierzęta o dzieciach?
− Jak ty zachowujesz się w lesie?
5. Zabawa ruchowa – „Leśne drzewo”.
Dziecko – „leśne drzewo” stoi w lekkim rozkroku, wyciąga ręce w górę, kołysze się z nogi
na nogę, naśladując jednocześnie szum liści poruszanych wiatrem: sz-sz-sz-sz. Podczas
zabawy rodzic może włączyć cichą dowolną muzykę.
6. Karta pracy. (zał. 1)
Dziecko z pomocą rodzica:
- wskazuje co przedstawia obrazek;
-określa pierwszą głoskę w słowie hamak i nazwach pozostałych rysunków;
- rysuje po śladach rysunków i koloruje wybrane rysunki; (w miarę możliwości)
- zaznacza lub tylko wskazuje litery h, H w wyrazach.

7. Opowieść ruchowa „W lesie”.
Dziecko wykonuje to, o czym opowiada rodzic:
Wyruszamy na wycieczkę do lasu

(dziecko maszeruje).

Idziemy po ścieżce. Ścieżka robi się coraz węższa.

(dziecko idzie bardzo powoli)

Las staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla
(dziecko wymyśla różne sposoby przedzierania się przez las).
Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu, śpiewu ptaków
(dziecko wykonuje skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie,
uderza palcami o ziemię).
Idziemy dalej i widzimy w oddali sarny na polanie (czworakuje w różnych kierunkach).
Wchodzimy na polanę pełną kwiatów.

(ostrożnie biega, podskakuje).

Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu… (dziecko
kładzie się i odpoczywa naśladując szum drzew).
8. Zabawa ruchowa – „Porządki”.
W pokoju rodzic rozkłada pojedyncze strony gazet. W rytmie dowolnej muzyki dziecko
swobodnie maszeruje między gazetami. Podczas przerwy w muzyce dziecko podchodzi do
najbliżej leżącej gazety i zgniata ją formując z niej kulę. Następnie manipuluje nią zgodnie z
poleceniami: tocz kulę wokół siebie, podrzucaj kulę, przekładaj kulę z lewej ręki do prawej.
Po zakończeniu dziecko sprząta miejsce zabawy.
9. Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 2 – „Las mieszany” – film edukacyjny.
Zachęcamy rodziców do wspólnego razem z dzieckiem obejrzenia filmu edukacyjnego.
https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4

Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Załącznik 1

Temat dnia: Jak dbać o przyrodę. 21.04.2020r. (wtorek)
Drodzy Rodzice prosimy porozmawiajcie z dzieckiem nt. „Kogo możemy nazwać przyjacielem
przyrody”, przeczytajcie dziecku nazwy roślin chronionych. Prosimy także pomóżcie dzieciom
w wycinaniu proponowanych kart logicznych lub narysowanych przez dziecko figur
geometrycznych, a następnie poćwiczcie z dzieckiem segregowanie obrazków ze względu na
jedną cechę. Proponujemy Wam również zabawę ruchową „Rzucamy szyszkami”, „Dzięcioł
na drzewie” oraz ćwiczenia gimnastyczne. W miarę możliwości proponujemy pomóc dziecku
w wykonaniu pracy plastycznej„Order przyjaciela przyrody”.
1. Rozmowa na temat: „Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?”
*Dziecko podaje propozycje, a rodzic zapisuje je na kartonie. Na koniec dziecko – na znak,
że zgadza się z tym, co jest napisane – odbija na kartonie swoje dłonie maczane w farbie lub
odrysowuje swoje dłonie.
Przykładowe propozycje:
Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek drzew; nie śmieci; dokarmia ptaki
(zwierzęta); oszczędza wodę, elektryczność; segreguje śmieci; lubi zwierzęta…
* Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody.
* Czytanie przez rodzica nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach; wyjaśnienie
„Co to znaczy rośliny chronione”.

2.Zabawa ruchowa „Rzucamy szyszkami”.
Dziecko na niby spaceruje po lesie, co pewien czas podnosi szyszkę i rzuca nią z dużym
zamachem jak najdalej.
3. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych. (załącznik 1)
*Segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę.
- Rodzic przygotowuje dla dziecka karty; dziecko wycina przygotowane karty.
(do klasyfikowania można wykorzystać narysowane przez dziecko i wycięte figury
geometryczne, klocki, nakrętki .)
Rodzic mówi i pyta, np.;
- 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).
Rodzic podaje zadania do wykonania przez dziecko, np.:
- Rozłóż karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów, a w
drugiej – małych kwiatów.
- Rozłóż karty według kolorów.
- Rozłóż karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów.
Jeżeli Rodzic upewni się, że dziecko potrafi klasyfikować karty (przedmioty) ze względu na
jedną cechę może przystąpić do ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie, np.;
- Dziecko musi wybrać (wskazać) karty przedstawiające: małe żółte kwiaty róży,
pierwiosnka, tulipana.
4. Zabawa ruchowa – „Dzięcioł na drzewie”.
Dziecko stoi w lekkim rozkroku, naśladuje ruchy dzięcioła stukającego w pień drzewa
(wykonuje skłony i skręty głowy).
5. Zabawy badawcze „Gdzie jest powietrze?
„Co to jest powietrze?” – obejrzyj film wspólnie z rodzicem i w miarę możliwości spróbuj
sam sprawdzić, czy uda Ci się „zobaczyć” powietrze.
„Powietrze bez śmieci 1”
https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA&feature=youtu.be
„Powietrze bez śmieci 2”
https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms&feature=youtu.be
6. Ćwiczenia gimnastyczne.
- Dziecko chodzi po pokoju i porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi
gazetami. Na polecenie Rodzica - zatrzymuje się i podnosi gazetę.
- Dziecko ostrożnie biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Na klaśnięcie przez
rodzica i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmując dowolną pozycję – chroni się przed
zmoknięciem, wykorzystując do tego gazetę.

- Dziecko stoi w rozkroku, trzyma oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje
gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.
- Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz –
przy zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
- Dziecko kładzie gazetę na podłodze, zwija ją w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem
z jednej strony na drugą.
- Dziecko zgniata gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzuca kulkami i chwyta je w
miejscu, w chodzie, w powolnym biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.:
przed chwytem wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuj
obrót itp.
- Dziecko w leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz,
jednorącz.
- Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i powoli przechodzi do siadu
skrzyżnego.
- Dziecko w siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo i w lewo.
- Dziecko w marszu, kulki trzyma w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe –
wykonuje wdech nosem i próbuje zdmuchiwać kulki z dłoni.
- Czynności porządkowe: dziecko odkłada kulki na wyznaczone miejsce.
7. „Order przyjaciela przyrody” – praca plastyczna.
Rodzicu proszę przygotować dla dziecka dostępne materiały plastyczne wg możliwości.
Zadaniem dziecka jest wykonanie wg własnego pomysłu „Orderu przyjaciela przyrody”.

Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Załącznik 1

Temat dnia: Ziemia – wyspa zielona. 22.04.2020r. (środa)
Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy zabawę graficzną „Drzewko”, ćwiczenia
prawidłowej wymowy. Prosimy o wyjaśnienie w miarę możliwości słów „Lasy to płuca
Ziemi” oraz zapoznanie z piosenką „Ziemia-zielona wyspa” i układem ruchowym do niej.
Zachęcamy o wyjaśnienie z wykorzystaniem np.; ilustracji w jaki sposób i dlaczego należy
segregować śmieci, wspólną zabawę„Do jakiego pojemnika?” oraz pracę plastyczną nt.
„Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”. Proponujemy również piosenki i bajki edukacyjne
o tematyce ekologicznej.
1. Zabawa graficzna – „Drzewko”.
Rodzic przygotowuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. Dziecko w zależności od
kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste
drzewa, np. dąb).

2. Wyjaśnianie słów - „Lasy to płuca Ziemi”.
Rodzic wyjaśnia dziecku, że lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy,
zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki
eteryczne.
3. Ćwiczenia prawidłowej wymowy.
*Rodzic wymawia słowa naprzemiennie: raz głośno, raz cicho.
- Ziemia, ziemia to nasza planeta.
- Dbamy o czyste powietrze.
- Nie chcemy śmieci na leśnej łące.
- Precz z dymem, który zasłania słońce.
*Dziecko powtarza zaprezentowany tekst.
4. Zapoznanie z piosenką „Ziemia – zielona wyspa”.
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs
https://www.youtube.com/watch?v=KM7P_3t7nwk
Prosimy aby rodzic w miarę możliwości piosenkę odtwarzał kilka razy. Dziecko ucząc się
piosenki najpierw stara się powtarzać refren a później poszczególne zwrotki.

Proponowany układ ruchowy do piosenki:
W czasie refrenu dziecko śpiewa i klaszcze w ręce równocześnie przystawia nogę do
nogi na zmianę, w prawą i w lewą stronę.
Nogi
- krok w prawo, lewa dostawić
- krok w lewo, prawa dostawić
Podczas zwrotek dziecko wykonuje ruchy wynikające z treści. Najlepiej, jeśli zaproponuje je
dziecko. Może to być na przykład:
I zwrotka – marsz w dowolne strony
II zwrotka – latające motyle, „pływanie” delfinów
III zwrotka – ptaki, kwiaty, drzewa, itp.
„Ziemia wyspa zielona”
I. 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 jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.
II. 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…..
III. Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
Pozwólmy ptakom śpiewać.
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona….
5. Segregujemy śmieci.
*Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.
Rodzic z wykorzystaniem ilustracji wyjaśnia w jaki sposób należy segregować śmieci.
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.

6. Zabawa „Do jakiego pojemnika?”
Rodzic w miarę możliwości przygotowuje pudełko wypełnione różnymi opakowaniami:
papierowymi, szklanymi, aluminiowymi i plastikowymi. Dziecko zastanawia się, następnie
poszczególne opakowania, segreguje według materiału, z jakiego zostały wykonane.
7. „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz” - praca plastyczna.
Dziecko wykorzystując dostępne materiały może samodzielnie lub z pomocą rodzica
wykonać pracę plastyczną nt. „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”.
8. Propozycje piosenek i bajek edukacyjnych dla dzieci o tematyce ekologicznej.
Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci)
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Rodzina Treflików - sezon 3 - odc. 6 - "Śmieci"
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
Ekologiczny dom - bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
Rady na odpady - bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat: Hodowla hiacyntów 23.04.2020 (czwartek)
Drodzy rodzice dzisiejszego dnia proponujemy rozmowę z dzieckiem na temat kwiatów oraz
ich hodowli i rozwoju. Kwiatem, którym będziemy się zajmować dzisiejszego dnia jest hiacynt,
jako roślina cebulkowa. Porozmawiajcie z dzieckiem o tym co jest potrzebne do tego, aby z
cebulki wyrósł kwiat, jakie są etapy postepowania podczas sadzenia rośliny oraz by dziecko
nazywało poszczególne elementy rośliny. W scenariuszu znajduje się też ćwiczenie kształcące
prawidłową postawę ciała oraz zabawa badawcza - oczyszczanie wody z wykorzystaniem
prostego filtra. Przesyłamy również linki stron internetowych do wykorzystania w dzisiejszych
zadaniach. Prosimy o zachęcenie dzieci do zaproponowanych zadań i posprzątania po sobie
miejsca pracy.
1.Rozwiązywanie zagadek - „Kwiaty”:
Kiedyś często był wręczany,
dzisiaj nieco zapomniany.
Choć z gwoździkiem to nie rodzina,
podobnie kończy się i zaczyna. (goździk)
Kwiatek mały, kwiatek biały,
pośród trawy rośnie cały.
Jaki kwiatek będzie to,
co ma w nazwie liczbę sto? (stokrotka)
Na wysokiej łodydze,
z buzią okrągłą jak słońce,
dokoła żółte płatki,
w środku nasion tysiące. (słonecznik)
Na polach rosną ich żółte dywany,
potem z tych kwiatów olej w kuchni mamy.(rzepak)
Kwiatka tego nazwa jest znana,
bo kto nie widział ...pana?(tulipana)
2. Karta pracy Załącznik 1
Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie.
Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać:
− przygotować doniczkę z ziemią,
− włożyć do doniczki cebulkę hiacynta,
− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu,
− podlewać hiacynta co kilka dni. Uzupełnianie rysunków tulipana według wzoru
Dokończ rysować kwiaty w doniczce według wzoru

3. „Śledzimy rozwój hiacynta” - poznanie etapów rozwoju hiacynta. Załącznik 2
Rodzica: Bardzo prosimy o przygotowanie dla dziecka nożyczek i poproszenie go o cięcie
po liniach przerywanych. Po skończonym wycinaniu zadaniem dziecka jest ułożenie cebulek
hiacynta w kolejności jak roślina wzrasta.
Dziecka: Wycięcie obrazka po śladach i ułożenie cebulek hiacynta w kolejności wzrostowej.
Chętne osoby mogą założyć hodowlę dowolnej rośliny cebulkowej.
4. Nazywanie poszczególnych elementów budowy hiacynta : cebulka, łodyga, liście,
kwiat. Załącznik 3
Rodzic: Czyta nazwy elementów poszczególnych elementów budowy hiacynta.
Dziecko: Pokazuje przeczytane przez rodzica elementy budowy hiacynta i koloruje obrazek.
5. Zabawa ruchowa kształcąca postawę ciała - „Kwiatek rośnie”
Dziecko siedzi, 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.
6. Zabawa badawcza - oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra.
Słoiki, pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, szmatka flanelowa,
gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek.
Dzieci brudzą wodę w słoiku, płukając 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 filtru dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują jej filtrowanie.
Patrzą, jak wygląda oczyszczona woda. (W ten sam sposób można oczyścić wodę
przyniesioną z rzeki, stawu lub kałuży).
Mogą też Państwo wykorzystać stronę internetową
https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA
7. Film : Hiacynty, krokusy, narcyzy - pielęgnacja kwiatów cebulowychhttps://www.youtube.com/watch?v=CYbLKRmvWp8
Opracowały:
Jagoda Błaszczak
Bożena Janicka

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Temat: Lis i lornetka 24.04.2020 (piątek)
Drodzy rodzice dzisiaj proponujemy, abyście porozmawiali z dzieckiem na temat przyrody,
środowiska leśnego. W jaki sposób człowiek wpływa na to, że przyroda zostaje zniszczona.
Jak możemy pomóc przyrodzie by żyć z nią w zgodzie. Proponujemy do przeczytania dziecku
opowiadanie pt. „Lis i lornetka” autorstwa Agaty Widzowskiej i rozmowę na temat wiersza.
Po opracowaniu tekstu, możecie Państwo pobawić się z dzieckiem w zabawę naśladowczą
„Leśne echo”, czy zabawę ruchową „Skok, obrót, skok”. Porozmawiajcie z dzieckiem na
temat zależności występujących w świecie przyrody; Kto jest ważniejszy w przyrodzie: rośliny
czy zwierzęta? , Czy zwierzęta mogłyby żyć, gdyby nie było roślin? . Na koniec prosimy dzieci
o wykonanie rysunku co kojarzy im się z lasem.
1.Rozmowa na temat wpływu zatrutego środowiska na rośliny, zwierzęta, ludzi.
Obrazki pokazujące zanieczyszczenie środowiska.
Rodzic pokazuje dziecku obrazki (np. ścieki z fabryki spływające do rzeki) i pyta:
− Co się stanie z rybami z tej rzeki?
− Co się stanie, jeżeli rybak złowi te ryby i je potem spożyje po usmażeniu?
− Kto tutaj był trucicielem?
Obrazek – zniszczony las
Rodzic 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?
Przypomnienie przez dzieci, jak należy zachowywać się w lesie.
Rodzic następnie pyta: − Dlaczego należy tak się zachowywać?

2. Ćwiczenia oddechowe . Dzieci stoją swobodnie naprzeciw otwartego okna. Wykonują
długi wdech nosem, a następnie wydech powietrza ustami. Jeśli jest to możliwe dziecko niech
stoi pod oknem gdzie rosną drzewa, krzewy, a nie przebiega ulica.
3. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. Rodzic czyta, a dziecko
przygląda się ilustracjom.
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!

4. 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?
5. Zabawa w leśne echo.
Rodzic wyklaskuje lub wytupuje dowolne rytmy, a dzieci powtarzają je jak echo.
6. Rozmowa na temat zależności występujących w świecie przyrody.
- Kto jest ważniejszy w przyrodzie: rośliny czy zwierzęta?
− Czy zwierzęta mogłyby żyć, gdyby nie było roślin?
7. Nauka krótkiej rymowanki. Bębenek lub plastikowa miska
Po nauczeniu się rymowanki dzieci wypowiadają ją w rytmie wystukiwanym przez N. na
bębenku. Lasy to płuca ziemi i o nie dbamy.
Nie niszczymy ich, nie śmiecimy w nich.
Tylko w ciszy patrzymy i głęboko… oddychamy.
8. Karta pracy. Skreśl wszystko co nie powinno być w lesie. Policz i zapisz w pustych
polach ilość śmieci w lesie. Załącznik 1

9. Zabawa ruchowa – Skok, obrót i skok. Rolka po papierze toaletowym dla każdego
dziecka.
Dzieci stoją, stopy mają złączone, rolka po papierze toaletowym leży poziomo przed każdym
dzieckiem. Wykonują przeskoki obunóż przez rolki w przód. Przed każdym skokiem
odwracają się, ustawiając się przodem do przyboru. Utrudnienie: dzieci wykonują przeskoki
obunóż przez rolki, w przód i w tył.
10. Praca plastyczna - rysowanie przez dzieci tego, co kojarzy im się z lasem.

Opracowały:
Jagoda Błaszczak
Bożena Janicka

Załącznik 1

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA CHĘTNYCH DZIECI
Zajęcia muzyczno-taneczne:
Dzień dobry. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-taneczne. Nie możemy się
jeszcze
spotkać
w
przedszkolu
dlatego
też
podajemy
Wam
stronę,
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs na której możecie obejrzeć sobie film i
wziąć udział w zabawach muzyczno-tanecznych oraz posłuchać i pośpiewać piosenki o
tematyce ekologicznej.
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g

Zajęcia plastyczne:
Chętne dzieci zapraszam do wykonania wymyślonego przez siebie „Ekologicznego stworka”.
Wykorzystajcie dostępne w domu materiały. Powodzenia.

Propozycje dotyczące realizacji Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
W miesiącu kwietniu podczas omawiania tematów ekologicznych realizowałyśmy w
przedszkolu program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Ze względu na zaistniałą
sytuację, jeżeli Państwo i dzieci macie ochotę zapoznać się z tym programem podajemy linka
do materiałów https://przyjacielenatury.pl/,
https://przyjacielenatury.pl/materialy-dla-przedszkoli/

Do zobaczenia – Pani Bożenka i Pani Jagoda.

