
GRUPA IV 

1. Tematyka kompleksowa: ,, Dbamy o naszą planetę” 

Poniedziałek  05. 05. 20r. 

1.Dziecko: słucha treści wiersza i rozmawia na jego temat , rozumie pojęcie,, ekologiczny”, 

poszerza wiedzę przyrodniczą, rozwija sprawność ruchową. 

Wiersz pt. ,, Nowa moda” M. Strzałkowskiej 

W domu Oli oraz Ali 

wszyscy razem się zebrali, 

aby wspólnie pogawędzić, 

jak sobotę mile spędzić. 

Uradzili jedząc ciasto, 

że pojadą gdzieś za miasto, 

lecz z powodu tej wycieczki 

do solidnej doszło sprzeczki. 

- Autem! – mówi wujek Tadek. 

- Na motorach! – woła dziadek. 

Na to babcia: - Autobusem! 

Mama: - Lepiej minibusem! 

Ala z Olą grzmią donośnie, 

że taksówką jest najprościej. 

Tylko tata głową kiwa, 

po czym nagle się odzywa:  

- Samochody, autobusy, 

motocykle, minibusy- 

każdy z nich okropnie smrodzi, 

a to naszej Ziemi szkodzi. 



Po co spalin jej dokładać? 

Lecz jest na to dobra rada –  

pojedziemy rowerami, bo nie trują spalinami. 

Poprzez lasy, łąki, pola 

pędzi Ala , za nią Ola, 

mama, tata, babcia, dziadek, 

a na końcu wujek Tadek. 

Nowa moda jest w rodzinie i rodzina z tego słynie, 

że w sobotę się wybiera, na wycieczkę na rowerach. 

Ziemia też oddychać musi, bo inaczej się udusi. 

Rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza zadając pytania: Jakie plany miała rodzina 

występująca w wierszu? Jlu było członków rodziny? Czy potrafisz ich wymienić? Jakimi 

środkami lokomocji chcieli jechać na wycieczkę? Ile środków transportu wymienili członkowie 

rodziny? Dlaczego wybrali rowery? Co oznacza słowo ,, moda”? Co to znaczy być  

,,ekologicznym”?   

Można jeszcze raz przeczytać treść wiersza  i tak pokierować rozmową , by razem z dzieckiem 

stworzyć definicję słowa ,, ekologiczny”. Wyraz EKOLOGIA podzielić na sylaby , na głoski, 

określić pierwszą i ostatnią głoskę. 

 

2.Rysowanie na temat ,, Rodzinna wycieczka” 

Dziecko: inspiruje się omawianym tekstem, potrafi zagospodarować przestrzeń kartki, ćwiczy 

małą motorykę, potrafi opowiedzieć o swojej pracy. 

Wtorek   06. 05. 20r. 

3.,, Ile wody nam ucieka”?- zabawa badawcza 

Dziecko: doskonali umiejętności przeprowadzania własnych zabaw badawczych, stawia 

hipotezy i sprawdza je, poszerza wiedzę przyrodniczą, czyta proste wyrazy 

Co mam na myśli ?- uwaga – jest to substancja potrzebna nie tylko ludziom, lecz i 

zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko jej niewielka część nadaje 

się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces  parowania i skraplania , część jej do nas wraca. 

Dziecko odgaduje , że chodzi o wodę. Ułożyć słowo z przygotowanych liter, można też napisać 

wyraz. 



Następnie zapraszamy dziecko do łazienki , odkręcamy kran tak , aby woda kapała po 

kropelce. Prosimy dziecko , aby oszacowało , ile wody może się wylać z kranu do 

podstawionego naczynia (zaznaczyć flamastrem na ściance naczynia) 

Wracamy do pokoju i bawimy się w ,, Ekologiczne sudoku” 

Potrzeba nam: 3 kartki z napisem WODA, 3 kartki z napisem EKOLOGIA, 3 kartki z napisem 

PLANETA. Najpierw czytamy napisy , następnie układamy je w taki sposób , by nie powtarzały 

się w rzędzie ani w kolumnie. Bawimy się wspólnie z dzieckiem. 

Wracamy do łazienki i określamy dziecku , że w ciągu 10, 15 min nakapało sporo wody. 

Sprawdzamy , czy nasze przewidywania się sprawdziły. Rozmawiamy z dzieckiem, że wodę 

trzeba oszczędzać , np. przy myciu zębów zakręcamy ją po zmoczeniu szczoteczki , a 

odkręcamy do wypłukania buzi. Dziecko określa inne sytuacje, podczas których też dbamy , 

aby woda się nie marnowała. 

4.Nauka piosenki pt. ,, Moja planeta” s. J. Holm  m. M. Jeżowska 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi. 

Moja planeta nie ma ceny. 

Moja planeta nie spadła tu z Księżyca. 

Moja planeta to tajemnica. 

Ref. SOS to ziemia woła ludzi. 

        Jutro tlen, już trudniej będzie zbudzić. 

       SOS ratujmy siebie sami. 

       SOS  do siebie wysyłamy. 

Moja planeta jest rano niewyspana. 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana. 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama 

Ref. …. 

Po wysłuchaniu piosenki prowadzimy z dzieckiem rozmowę  O jaliej planecie jest mowa w 

piosence? O co Ziemia prosi ludzi? Co to jest SOS?  Co możemy zrobić , aby pomóc Ziemi? Itd. 

Środa 07. 05. 20r. 



Dziecko: uważnie słucha opowiadań ilustrowanych, utrwala zapis graficzny cyfr i znaków <, > 

, potrafi poprawnie przeliczać elementy i określić gdzie jest więcej, gdzie mniej i o ile 

5.,, Mniej czy więcej”- zabawy matematyczne 

Zapraszamy dziecko do wysłuchania opowieści ilustrowanej przedmiotami. 

W pewnej Sali stały dwa kosze na śmieci ( np. pudełka po butach). W jednym z nich leżały 3 

butelki , w drugim 5 butelek ( odpowiednio wkładamy puste butelki po napojach). W , 

którym koszu było więcej butelek? Dziecko prawidłowo wskazuje ( może przeliczać, określać 

o lile jest więcej , pisać na karteczkach cyfry i znaki <,>. , wiedzą że tam gdzie jest więcej tam 

jest otwarta paszcza smoka, znaki wstawiają między cyframi). Takich opowieści można snuć 

wiele, korzystać z : nakrętek od butelek, pojemników po sokach, jogurtach .  

Rodzic może napisać kilka działań, 7……9 , a dziecko prawidłowo wpisuje znaki mniejszości i 

większości. 

6.Zabawy ruchowe – proponuje wyjść z dzieckiem na rower, hulajnogę czy na pobliskim 

placu poskakać na skakance, chodzić noga , za nogą po burtniku. Można  z dzieckiem 

pokopać piłkę, poćwiczyć strzały do mini bramki. 

Czwartek 08. 05. 20r. 

Dziecko: doskonali umiejętności klasyfikacji, poszerza wiedzę na temat segregacji odpadów, 

rozwija wrażliwość przyrodniczą 

7. ,, Akcja – segregacja”- rozmowa z dziećmi nt. segregowania śmieci w domach. 

Dziecko rozumie , że należy segregować odpady w domu, co ułatwia wynoszenie i 

segregowanie śmieci w śmietnikach. Przygotowujemy sobie kartony -4, możemy je z 

dzieckiem okleić bibułą na odpowiednie kolory.  Niebieski – PAPIER, zielony –SZKŁO, zółty – 

METAL, PLASTIK, brązowy – KOMPOST. Następnie rodzic podpisuje dużymi literami 

pojemniki. Zawsze są w domu różne odpady , segregujemy z dzieckiem umieszczając odpady 

w prawidłowym pojemniku. Uświadomić dziecku , że po zjedzeniu jogurtu ma umyć 

pojemniczek i wrzucić go do żółtego pojemnika. Codzienny rytuał spowoduje  u dziecka 

nawyk  segregowania nie tylko w domu  ale i w przedszkolu czy szkole. 

Zabawa ruchowa: ,, TAK podskocz, Nie usiądź po turecku” 

- Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz i zwierzętom.- podskakuje 

- Rower nie produkuje spalin. 

Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie szkodzą przyrodzie. – siada po turecku 

- Woda w oceanie może być brudna – to nikomu nie szkodzi. 



- Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód , którym jedzie tylko 

jedna osoba. 

- Filtry na kominach nie pomagają w oczyszczaniu dymu, który z nich leci. 

- Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom. 

- Ludzie mogą się zatruć, jedząc ryby pływające w ściekach. 

8. Utrwalenie piosenki pt. ,, Moja planeta”- utrwalanie słów , można poszukać melodii na 

You Tobe. 

Zabawa rytmiczno- ruchowa ,, Głowa, ramiona..” Dziecko doskonale zna zabawę, proponuję 

pobawić się z dzieckiem , za każdym razem w coraz szybszym tempie. 

Piątek 09. 05. 20r. 

Dziecko:  rozwija fantazję i wyobraźnię, rozwija sprawności grafomotoryczne, ćwiczy 

koordynację wzrokowo- ruchową, potrafi w twórczy sposób wykorzystać odpady 

9.,, Podwodny świat” Na dużym niebieskim kartonie dzieci przyklejają zwierzęta i rośliny 

wykonane z rolek po papierze toaletowym, słomek, papierowych kubkach, małych 

opakowaniach plastikowych. Fragmenty pracy mogą być uzupełnione : kawałkami bibuły, 

kolorowym papierem, kreatywnej pianki czy sznurkami. Na to przymocowujemy folię 

bąbelkową. Inwencja własna dziecka. 

10. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – powtórzenie (środa) 

Życzę miłej zabawy z dzieckiem. Pani Ania. 


