
Poniedziałek 20.04.2020 r. 

I. Zabawa „Gdzie schowały się gąski” IV 2 
II. 1. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi. Cele rozwijanie mowy; 

poznawanie 
narzędzi potrzebnych na wsi i ich zastosowania. IV 2, IV 18 
2. Zabaw metodą opowieści ruchowej- W ogródku  I 5, IV 1 

III. Wykonanie rysunku Praca w ogrodzie I 7, IV 8  
 Zabawa „Gzie schowały się gąski” 

Chowamy sylwety gęsi. ( do 10 szt.) Dziecko szuka ich, po odnalezieniu określa 
miejsce ich schowania, posługując się odpowiednimi przyimkami. 

 Oglądamy ilustracje ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określamy co to za 
prace. Rysujemy w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim 
Karta pracy, cz.4 s.10 
Pole  
Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej 
wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin. 
- Co robią ludzie w ogórkach? 
- Co im jest potrzebne do pracy? 
Sad 
W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, 
opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie. 
- Dlaczego są wykonywane takie prace?  
Zwierzęta wiejskie 
Rolnicy przez cały rok muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka 
razy dziennie. 
- Czy praca rolnika jest łatwa? 
Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych. Określanie do czego służą. 
Karta pracy, cz. 4 s.11 

 Zabawa metodą opowieści ruchowej- W ogródku   
Dzieci wybrały się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja. Witają się z 
ogrodnikiem i rozpoczynają oglądanie ogrodu.  
Dziecko: 
Wykonuje przysiad, skłon głowy w przód i głęboki wdech- ustami, ( wąchają kwiatki) 
wyciągają ramiona w bok, rytmicznie podnoszą je i opuszczają. (naśladują motyle) 
Ogrodnik Maciej prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu. 
Wykonuje siad klęczny, naśladuje czynności: kopania sadzenia, przysypywania roślin 
ziemią, stają w rozkroku, wykonują lekki skłon tułowia w przód, pocierają dłońmi o 
siebie. ( sadzą rośliny, myją ręce po pracy ) 
Poruszają się po wyznaczonym miejscu i naśladują podlewanie. ( podlewają 
posadzone rośliny) 
Ogrodnik chwali dzieci za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc. 

 Rysowanie pracy pt. „ Prace w ogrodzie”. 
 

Wtorek 21.04.2020 r. 

I. Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? IV 2 IV 18 



Podawanie nazw zwierząt i roślin, które rozpoczynają się na podaną sylabę, 
głoskę. IV 2, IV 4 

II. 1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody. Cele: rozwijanie 
mowy, kształtowanie postaw proekologicznych. II 11, IV 2, IV 5 
2. „Dzieci w lesie” Ćwiczenia gimnastyczne. I 5 

III. Zabawa dramowa My drzewa IV 1 
 Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 

Dziecko podaje propozycje, rodzic zapisuje na kartkę. Na znak ze zgadza się z tym co 
jest napisane odbija na kartce swoją dłoń maczaną w farbie bądź się podpisuje. 
Przykładowe propozycje: 
Przyjaciel przyrody nie zrywa kwiatów, nie łamie gałązek drzew, nie śmieci, dokarmia 
ptaki, oszczędza wodę, elektryczność, segreguje śmieci. 

 Oglądanie zdjęć wybranych drzew liściastych i iglastych. Nazywamy je i 
porównujemy ich wygląd. Dziecko wypowiada się na temat : Co to jest las? Dziecko 
podaje swoje skojarzenia ze słowem las. Las to… 
Przypomnienie ogólnej budowy drzewa (korzenie, pień, gałęzie, korona z liśćmi) 
Karta pracy, cz.4 s. 12-13 
Słuchanie wiersza Strażnicy przyrody. Odpowiedź na stawiane pytania: 
- Co robiły dzieci w lesie? 
- Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 
- Jak wy zachowujecie się w lesie? 

 „Dzieci w lesie” ćwiczenia gimnastyczne 
Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci na niby spacerują po lesie co pewien 
czas podnoszą szyszkę i rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej (np. kulka z 
papieru). 
Ćwiczenia z elem. czworakownia. Dzieci poruszają się na czworaka między 
wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 
Ćwiczenia ramion i tułowia Piłujemy drzewo. Podajemy sobie ręce. I naprzemiennie 
przeciągamy je do przodu i do tyłu z jednoczesnym pochylaniem i odchylaniem 
tułowia- naśladujemy piłowanie drzewa. 

 My drzewa zabawa dramowa 
Opowiadamy co działo się z lasem, drzewami, dziecko wciela się w rolę drzewa, 
starają się zilustrować ruchem stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń. 
Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, 
wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na 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?  

Środa 22.04.2020 r. 

I. Rozmowa nt Czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody? I 7, IV 8, IV 18  
II. 1. Klasyfikacja z użyciem kart logicznych. Cele: rozwijanie umiejętności 

klasyfikowania; rozwijanie umiejętności liczenia. IV 12 
2. Zabawy badawcze  Gdzie jest powietrze? IV 13, I 5 



III. Oglądanie ilustracji przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, 
wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych. Zwracanie uwagi na rolę lasów. 
IV 18, IV 19  

 Czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody? 
Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. Rysowanie 
jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na 
zdjęciach. Karta pracy, cz.4, s. 14-15 

 Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych.  
Dostrzeganie cech wspólnych danych roślin i cech je różniących. Segregowanie 
obrazków ze względu na jedną cechę. Kodowanie wraz z dzieckiem cech kwiatów : − 
wielkość, np. sylwetki człowieka, większa i mniejsza, − kolor, np. plamy: różowa, 
żółta, czerwona, − kształt – obrazek róży, pierwiosnka. Pytamy: − Przyjrzyjcie 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. małą sylwetą człowieka) 
− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (Np. większą 
sylwetą człowieka). Dzieci zsuwają karty. N. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą 
(małe lub duże), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których 
obrazki mają wskazaną cechę.  
− Rozłóżcie karty według kolorów. − Jak zaznaczycie na kartonikach, jakie kolory 
mają karty w każdej grupie? (Np. plamami w danym kolorze). Pokazuje kartonik z 
zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone plamy), a dzieci wybierają spośród 
wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.  
− Rozłóżcie karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów. − Jak 
zaznaczylibyście na kartonikach, jakie kwiaty są na obrazkach w każdej grupie? 
(Rysunkiem tulipana, róży, pierwiosnka). Pokazujemy kartonik z zakodowaną cechą 
(rysunek kwiatu tulipana, róży, pierwiosnka), a dzieci wybierają spośród wszystkich 
kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.  

 Zabawy badawcze  Gdzie jest powietrze? 
Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, 
kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.  
Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie 
powietrza z balonów w kierunku własnych 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 poruszanych wiatrem. Wyjaśniamy, że powietrza nie można 
zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako 
wiatr. Podkreślamy znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego 
wszechobecność wokół nas 

 Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy 
Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. Świętokrzyski Park 
Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę lasów. 



Czwartek 23.04.2020 r. 

I. Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi. Zabawa graficzna – Drzewko. IV 2, IV 18, 
I 7 

II. 1. Zabawy przy piosence Ochroń Ziemię. Cele: ćwiczenia koordynacji słuchowo-
ruchowej; rozwijanie umiejętności wokalnych. IV 7 
2. Ćwiczenia plastyczne – Segregujemy śmieci. Cele: rozwijanie sprawności 
manualnej; zachęcanie do segregowania śmieci. I 7,  II 11, IV 8, IV 18 

III. Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań. 
Zabawa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie.  
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. IV 2, IV 8, IV 15 
 

 Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi. Nawiązujemy do wcześniejszej rozmowy, 
wyjaśniamy, że lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, 
zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki 
eteryczne.  
Zabawa graficzna – Drzewko. Kartka z rysunkiem konturu drzewa  
Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. W zależności od wyboru  
kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami 
(rozłożyste drzewa, np. dąb).  

 Zabawy przy piosence Ochroń Ziemię. 
Ćwiczenia prawidłowej wymowy. 
Podajemy przykłady krótkich wypowiedzeń w nadanym przez siebie rytmie, a dz. 
starają się je powtórzyć na zasadzie echa muzycznego, w różnym tempie oraz z 
różnym natężeniem dźwięku. Zmienia dynamikę w wypowiedzeniu, wymawiając 
słowa naprzemiennie: raz głośno, raz cicho. Recytuje coraz głośniej, następnie – coraz 
ciszej.  
Ziemia, ziemia to nasza planeta.  
Dbamy o czyste powietrze.  
Nie chcemy śmieci na leśnej łące. 
 Precz z dymem, który zasłania słońce.  
Dz. powtarza zaprezentowany tekst  
 
W celu odsłuchania piosenki zapraszam na stronę wydawnictwa Mac w zakładce 
piosenki 
https://www.mac.pl/piosenki  

 Ćwiczenie plastyczne – Segregujemy śmieci.  
Segregowanie opakowań. Opakowania po różnych materiałach, pudełko.  
Pudełko wypełnione różnymi opakowaniami: papierowymi, szklanymi, aluminiowymi 
i plastikowymi. Dz. zastanawia się, po czym są poszczególne opakowania, segregują 
je według materiału, z jakiego zostały wykonane.  Wyjaśniamy pojęcie recyclingu.  
https://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=11&id=216  
Wykonanie rysunku pojemników na śmieci stosując odpowiednie kolory, w zależności 
od rodzaju śmieci, jakie należy do nich wrzucać.  

 Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań. 
Przedstawianie ich za pomocą liczmanów. Rysowanie po śladzie drogi Olka, Ady i 
dziadka do lasu.  



Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie. Dziecko w siadzie 
skrzyżnym. Tułów pochyla do przodu, dłonie układa na podłodze. Na hasło: Kwiatek 
rośnie, dzieci powoli prostują tułów. Na hasło: Kwiatek wyciąga się do słońca – 
wyciągają ręce jak najwyżej. Na hasło: Kwiatek więdnie, dzieci powoli wracają do 
pozycji wyjściowej. 
Karta pracy, cz. 4, s. 17. 
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach.  
Rysowanie tulipanów po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie ich.  
 

Piątek 24.04.2020 r. 
 

I. Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Instrumentacja wiersza Bożeny 
Formy Dbaj o przyrodę. IV 18, IV 7 

II. 1. Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę? IV 2 
2.Rysowanie na temat: Jaki piękny jest świat! I 7, IV 8 

III. Zabawa badawcza- oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. IV 
13, IV 19 

 Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek i słoików po 
śladach. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling. Karta pracy, cz. 4, s. 18.  
Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Dbaj o przyrodę. ( rolka po ręczniku 
papierowym, dwie plastikowe butelki, puszka po napoju- wypełniona kaszą, 
szeleszcząca reklamówka, gazeta.  
Słuchanie wiersza, dz. powtarzają go za rodzicem. 
Następnie łączą tę czynność z klaskaniem. Podczas instrumentacji klaskanie zastępuje 
gra na instrumentach.    
   
Kochamy naszą planetę ( dz. uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, 
trzy – butelką o butelkę) 
Przecież na niej mieszkamy, chcemy, by była piękna, dlatego o nią dbamy ( dz. 
potrząsają puszkami, uderzają rolką o rolkę, potrząsają puszkami) 
Nie zaśmiecamy lasów, w nich żyją zwierzęta, to nasi przyjaciele, każdy z nas o tym 
pamięta.(zgniatają gazety, potrząsają puszkami, szeleszczą reklamówkami, potrząsają 
puszkami) 
Chcemy mieć czystą wodę ( uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, 
trzy – butelką o butelkę) 
W jeziorach i oceanach, chcemy, by słońce świeciło na czystym niebie dla nas.                      
( potrząsają puszkami, prostują zgniecione kule z gazet, potrząsają puszkami) 

 Rysowanie na temat Jaki piękny jest świat! 
Dzieci przedstawiają na rysunku piękno przyrody-roślin, zwierząt. Omawiają swoją 
prace. 

 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.  
Wyjaśniamy dzieciom, 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.  
Przecinamy dużą plastikową butelkę na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki 
będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część butelki  odwracamy 
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  nakładamy 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.  


