
  
 
IV tydzień 
Tematyka kompleksowa: Dbamy o naszą planetę 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 
Zadanie  1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 
Obszary I 6, 7, 9 
II  1, 2, 7, 10, 11 
III 5, 8, 9 
IV 2, 4, 5, 7, 8, 14, 18 
 
„Czym jest natura?” – burza mózgów. Dzieci wysuwają swoje pomysły, na koniec je 
podsumowujemy, a jeśli jest taka potrzeba, dodajemy własne wyjaśnienie.  
 
 „Natura czy człowiek?”– dzieci biorą i kładą różne przedmioty przy rysunkach drzewa (przedmiot 
stworzony przez naturę) lub narzędzi (wytwór człowieka). Za każdym razem wspólnie zastanawiamy  
się, czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Przykładowe przedmioty: Wytwory człowieka: 
reklamówka, piłka, książka, kredka, długopis, kartka, papierek po cukierku, łyżka, ścierka, gąbka, 
skarpetka, śruba, samochód zabawka, lalka, miś, puszka, butelka Przedmioty naturalne: liście, gałązki, 
źdźbło trawy, cebulka, jabłko, kwiat, kora,   ziemniak, kamień, orzech, bursztyn, muszelka, pióro. 
 
„Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dzieci otrzymują kartki oraz dowolne materiały 
plastyczne (farby, pastele, kredki, flamastry i inne). Kartki przedzielają pionową kreską na pół. Po 
lewej stronie rysują środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez człowieka. Po skończeniu 
dzieci opowiadają o swoich pracach. 
 
Duszki, duszki – śpiewanie piosenki słowa: Dorota Gellner, muzyka: Aleksander Pałac.  
1. Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki. 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątać las. 
 
2. Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
 
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. 
Zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
https://www.karaokedzieciom.com/utwory/Lesne-duszki.html 
 
„Szymon mówi” – zabawa ruchowa usprawniająca lateralizację. Stoimy w kole, jedna osoba wydaje 
polecenia. Jeśli wyda polecenie bez dodatkowego hasła, nie reagujemy, jeśli jednak powie: Szymon 
mówi, robimy to, o co poprosiło. W każdym poleceniu musi być zawarte słowo oznaczające kierunek, 
np. dotknij lewego ucha, biegnij w prawo, skacz na lewej nodze itd.  



 
„Co by było, gdyby…” – rozwijanie twórczego myślenia. Zadajemy pytania: Co by było, gdyby ludzie 
wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia? Co by było, 
gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć słońca? Co by było, gdyby wycięto 
wszystkie drzewa? Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki? Co by było, gdyby nie było zwierząt? 
Dzieci tworzą scenariusze i starają się udzielić odpowiedzi.  
 
„Zagrożone” – rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem. Rozkładamy na dywanie 
zdjęcia różnych zwierząt, wśród nich zagrożonych wyginięciem, takich jak goryl, tygrys, nosorożec, 
słoń, lampart, żubr, niedźwiedź. Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. Następnie  
odwracamy obrazkiem w dół wszystkie zdjęcia. Wyjaśniamy dzieciom, że tych zwierząt jest już na 
świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają 
wodę. Wyjaśniamy termin „zwierzęta zagrożone wyginięciem”. 
 
„Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci. N. zadaje dzieciom 
pytanie: Dlaczego kosze mają różne kolory?, a te próbują na nie odpowiedzieć. N. ustawia na środku 
sali trzy pudełka w kolorach: zielonym, czerwonym i czarnym. Prosi, by dzieci wyjaśniły, jakie odpady 
wrzuca się do koszy oznaczonych tymi kolorami. Troje dzieci otrzymuje napisy (papier, plastik, metal; 
szkło; mieszane) i ma za zadanie przykleić je do pudeł w odpowiednim kolorze: kosz zielony – podpis: 
szkło kosz czerwony – podpis: papier, plastik kosz czarny – podpis: mieszane Następnie N. ponownie 
wysypuje na środek odpady wykorzystane wcześniej. Każde dziecko losuje jeden przedmiot, próbuje 
określić, z czego jest, i wrzucić go do odpowiedniego pudełka. • różne odpady, podpisy (papier, 
plastik, metal; szkło; mieszane), pudełka (zielone, czerwone i czarne) • „Kosze” – utrwalenie 
wiadomości na temat segregowania śmieci z wykorzystaniem KP4 
 
„Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w świetle latarki. Gasimy 
światło i zapalamy małą latarkę. Dzieci obserwują powietrze w snopie światła, próbują dostrzec 
drobinki zanieczyszczeń. Następnie dzieci wymieniają źródła zanieczyszczeń powietrza.  
 
„Miasto” – praca plastyczna. Dzieci wycinają z gazet prostokąty różnej wielkości i naklejają obok 
siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi węglem rysują spirale – dym.   
 
"Chora rzeka" – Joanna Papuzińska nauka wiersza J. Papuzińskiej 
Śniła się kotkowi rzeka, 
wielka rzeka, pełna mleka… 
Tutaj płynie biała rzeka. 
Ale to jest chora rzeka. 
Jak tu pusto! 
Drzewo uschło… 
Cicho tak – 
ani ptak, 
ani ważka, ani komar. ani bąk, 
ani gad, ani płaz, ani ślimak, 
ani żadna wodna roślina, 
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, 
nikt już nie żyje tutaj, 
bo rzeka jest zatruta. 
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 
Mętny opar nad wodą się bieli. 
Chora rzeka nie narzeka, 
tylko czeka, czeka, czeka… 
 „Kto i co może chorować?”– burza mózgów; dzieci wymieniają swoje propozycje 



  
„Oczyszczalnia ścieków”  – doświadczenie. Dzieci w przezroczystych kubkach mieszają z wodą różne 
materiały np: piasek, kamienie, ścinki papieru, okruszki, liście, trawa, fusy herbaty i kawy, brokat, sól 
itd.  Następnie proponujemy zbudowanie oczyszczalni z gazy (kamieni, żwiru i piasku) i uciętej 
plastikowej butelki do której dzieci wlewają swoją zanieczyszczoną wodę. Obserwują, co się stanie.  
 
Zabawy z literą „F”; wodzenie palcem po dużym śladzie, wyróżnianie wyrazów zawierających głoskę 
na początku, w środku i na końcu, dzielenie wyrazów na sylaby, odnajdywanie litery w książeczkach i 
różnych tekstach 
 
Zachęcanie do sięgania po gry planszowe, które doskonalą umiejętność liczenia oraz kształtują 
odporność emocjonalną  
 


