
GRUPA IV 

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

Poniedziałek  04. 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   05. 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 06. 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 07. 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 08. 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. 

Poniedziałek  11. 05.20r. 

Dziecko: doskonali umiejętności uważnego słuchania tekstu , poszerza słownik czynny o 

pojęcie ,, ekologia”, rozwija sprawności ruchowo- słuchowe 

11. ,, Co to jest ekologia?” – słuchanie tekstu literackiego D. Klimkiewicz, W. Drabik 

EKOLOGIA – mądre słowo, 

a co znaczy – powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

i  odpowiedź taką dała: 

,, To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 



Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nami, bo to wszystko 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

- powiedziała mądra sowa… 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic prosi , aby dziecko spróbowało wymienić słowa, których 

znaczenia nie jest dla niego do końca jasne. Następnie tak trzeba pokierować rozmową, 

zadając dziecku pytania:  Co to jest ekologia?  Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo ,, 

szanować?” 

Aby utrwalić definicję pojęcia ,, ekologia”, proponuję zabawę rytmiczną , dziecko może 

wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową. 

To na- u- ka o zwie- rza –kach, 

la- sach, rze- kach, lu- dziach, pta- kach. 

Mó- wiąc krót- ko, w pa- ru zda- niach, 

o wza- jem- nych po- wią- za- niach 

mię- dzy na- mi, bo to wszyst- ko 

to jest na- sze śro- do- wis- ko. 

 

12.,, Ekologiczna planeta”- praca plastyczna wykonana różnymi technikami 

Dziecko : odtwarza swoje wrażenia i wiedzę w pracy plastycznej, wykazuje się własną 

inwencją i kreatywnością , ćwiczy motorykę małą 

Przygotować duży arkusz papieru np. szarego czy brystolu, nożyczki, klej, kolorowy papier 

,gazetki  reklamowe, mazaki, kredki itp. 

Wtorek 12. 05. 20 r. 

Dziecko: rozwija zainteresowania techniczne, poszerza wiedzę na temat elektryczności, 

doskonali umiejętności wykonywania eksperymentów według instrukcji. 

13. ,, Skąd się bierze prąd?”- samodzielne wyszukiwanie wiadomości. 



Każde dziecko posiada w domu ilustrowaną encyklopedię w , której może znaleźć 

wiadomości np. z wiatraków wolnostojących zasilanych siłą wiatru, Elektrownie – wielkie 

fabryki produkujące prąd na skalę przemysłową ( nieekologiczne bo węglowe), elektrownie 

wodne ( tamy wybudowane w obszarach górskich) , bardzo niebezpieczne elektrownie 

jądrowe. Bardzo proszę poszerzyć wiedzę dziecka w miarę własnych możliwości. 

Proszę o wykonanie z dzieckiem eksperymentu przy pomocy : latarki na baterie, baterii 

płaskiej, cienkich jednożyłowych drucików, małej żarówki.  

Należy rozkręcić latarkę , pokazując dziecku jak jest zbudowana i nazwać części. Następnie 

proszę dać dziecku baterię i żarówkę i prosimy , aby zrobił tak, żeby żarówka się zaświeciła. 

Dziecko przy niewielkiej pomocy , odkryje , że należy przymocować żarówkę do baterii. 

Potem podajemy jeden drucik , potem druki i budujemy obwód zamknięty. Chodzi o 

połączenie baterii i wszystkich drucików tak, aby żarówka świeciła. Dzięki tym czynnościom 

wracamy do prostego układu: żarówka- bateria. Informujemy dziecko , że w takim układzie 

nie płynie z gniazdka elektrycznego , lecz z baterii. Można też sprawdzić na jakiejś dowolnej 

zabawce zasilanej baterią. 

Należy przypomnieć z dzieckiem zasady bezpieczeństwa. Nie wolno posługiwać się i włączać 

im żadnych urządzeń elektrycznych!  Groźba porażenia prądem ( kontakty, wkładanie tam 

różnych drobnych rzeczy, przecinanie wystających kabelków, obsługa urządzeń elektrycznych 

– tylko dorośli.) 

14. Zabawy muzyczne. 

Dziecko: rozwija słuch muzyczny, doskonali sprawność ruchową, rozwija umiejętność 

współpracy 

,, Dreszczyk” masażyk relaksacyjny . Zabawa w parach. Jeden uczestnik siada lub kładzie się 

przed drugim. Ten , który wykonuje masażyk recytuje rymowankę. Po dwukrotnym 

wykonaniu masażu następuje zmiana. 

Tędy płynie rzeczka. Rysowanie palcem rzeczki od karku do kości krzyżowej. 

Idzie pani na szpileczkach. Dotykanie palcami wskazującymi pleców od kości krzyżowej do 

głowy. 

Tu przebiegły konie. Delikatne klepanie pleców piąstkami od kości krzyżowej do głowy w 

rytmie galopu konia ,, pa- ta- taj” 

Tędy przeszły słonie. Powolne oklepywanie pleców od kości krzyżowej do głowy całymi 

dłońmi ułożonymi w kształt łódeczki 

A tu idzie szczypaweczka. Umiarkowane szczypanie skóry wzdłuż kręgosłupa od kości 

krzyżowej  do głowy 



Zaświeciły dwa słoneczka. Powolny kolisty masaż górnej części pleców otwartymi dłońmi ze 

złączonymi palcami 

Spadł drobniutki deszczyk. Przebieranie po plecach wszystkimi palcami od kości krzyżowej do 

głowy 

Czy przeszedł cię dreszczyk? Lekkie szczypanie skóry w okolicy kręgów szyjnych 

Wykorzystywać utwory muzyczne z YOU  Toba i niech dziecko tańczy, rusza się wg własnego 

poczucia rytmu. 

Utrwalać piosenkę ,, Moja planeta”. 

Środa 13. 05. 20 r. 

Dziecko: doskonali  umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, poprawnie 

liczy, potrafi posługiwać się pojęciami , dłuższy, krótszy, wyższy niższy 

15. ,, Porównaj- dobrze nazwij”- zabawa matematyczna 

Rysujemy i wycinamy z kartonu wazony, muszą być różnej wielkości u szerokości. Pod 

każdym wazonem umieszczamy kartonik z napisaną cyfrą. Dziecko liczy pierwszy, drugi itd.  

(można też oznaczyć je nie w kolejności chronologicznej)  Itak trzeci wazon jest wyższy od 

pierwszego i drugiego, ale cieńszy od siódmego itd. Następnie polecamy rysować na 

wazonach kwiaty np. Na pierwszym narysuj jeden kwiatek , to ile narysujesz na drugim, 

trzecim itd. Dziecko ma jeszcze określić , że w każdym następnym wazonie jest o jeden 

element więcej. Czyli ile kwiatków jest w pierwszym , a ile w piątym , a ile w dziesiątym?  

Wysokość i szerokość można porównywać na domownikach  czy budowlach z klocków, 

zabawkach. 

16. Zabawy ruchowe. Potrzebna gazeta 

Dziecko: dba o sprawność motoryki dużej i małej 

1. Dziecko staje na rozłożonej gazecie ( boso) , tak posuwa stopami , żeby przemieścić 

się kawałek do przodu nie niszcząc gazety. 

2. Wkładamy gazetę pod ugięte kolano lewej nogi i skaczemy na prawej nodze, potem 

zmiana nogi. 

3. Stajemy na gazecie i tańczymy aktywnie ruszając biodrami, gazeta ma być cała. 

4. Składamy gazetę w wąski  pasek, przeskakujemy obunóż do przodu i do tyłu. 

5. Bierzemy złożoną gazetę w obydwie ręce podnosimy je go góry, maszerujemy wysoko 

podnosząc nogi i przy wyprostowanych plecach. 

6. Drzemy gazetę na dwie części i ugniatamy z niej kule. 

7. Rzucamy kulkami z gazet do celu. 

Wszystkie ćwiczenia powtarzamy minimum sześć razy. 



Czwartek  14. 05. 20 r. 

Dziecko: rozwija umiejętności stawiania hipotez i formułowania  wniosków, utrwala 

informacje dotyczące oczyszczania ścieków i wykorzystywania wody. 

17.,, Oczyszczalnia ścieków”- zabawa badawcza 

Przygotowujemy słoik z wodą zanieczyszczoną ziemią, małymi kawałkami folii, olejem. 

Rozmawiamy z dzieckiem , czy taka woda nadaje się do picia , a jeśli już się jej napijemy , to 

co może nam grozić? Następnie wspólnie trzeba się zastanowić , co można z taką wodą 

zrobić, pojawia się słowo ,,  oczyszczalnia”. Oczyszczalnia – filtruje wodę , aby mogli z niej 

korzystać ludzie i zwierzęta. 

Przygotowujemy butelkę PET obcięta jaj lejek , nakładamy gazę i brudną wodę wlewamy 

przez gazę do drugiego słoika. Dziecko obserwuje, że woda nic się nie zmieniła. Dlatego 

wykonujemy następny filtr z piasku i drobnego żwiru i gazy. Powtarzamy doświadczenie, ale 

woda nadal nie nadaje się do picia. Taką wodę możemy wykorzystać tylko do podlewania 

kwiatów. Stąd wniosek , który formułuje dziecko , że w oczyszczalniach musza być założone 

profesjonalne filtry, które uzdatniają wodę do picia. 

Stąd wniosek , że nie wolno zanieczyszczać wody, powietrza, ziemi , bo bardzo trudno jest je 

ponownie oczyścić dla ludzi, zwierząt i roślin.  Utrwalić z dzieckiem omawianą tematykę i 

wprowadzać w domu działania proekologiczne. 

18.,, Kuchenna orkiestra” – odtwarzanie słyszanych melodii 

Dziecko: doskonali percepcje słuchową , doskonali słuch fonemowy, wyodrębnia dźwięki z tła 

Kochany rodzicu, bardzo proszę o prezentację dowolnego utworu muzycznego , może to być 

wasz ulubiony przebój lub muzyka klasyczna. Dziecko uważnie słucha i wyłapuje brzmienie 

poszczególnych instrumentów , wymienia je np. gitara, pianino, skrzypce. Jeżeli nie 

wysłuchali prawidłowo, powtórzyć.  

A teraz ponaśladujemy różną muzykę np. ulubioną piosenkę dziecka czy przebój , który 

bardzo lubi tata. Przynosimy z kuchni : garnki, pokrywki, drewniane łyżki, metalowe kubki. 

Próbujemy naśladować to co przed chwilą zostało wysłuchane. Następnie tata wystukuje 

jakiś rytm , a dziecko go odtwarza . I zmiana ról . To świetna , choć dość głośna zabawa. 

Piątek 15. 05. 20 r. 

19. Wykonanie instrumentów muzycznych z odpadów. 

Dziecko: potrafi zagospodarować niektóre  odpady, doskonalenie percepcji słuchowej, 

ćwiczenie wyobraźni. 



Do wykorzystania: puszki po napojach, rolki po ręcznikach jednorazowych, nakrętki 

plastikowe, sznurek, ryż, kasza, mak, groch. 

Do puszek i rolek wsypujemy różne ziarna, wszelkie otwory zaklejamy folią samoprzylepną , a 

następnie dziecko ozdabia wg własnej inwencji. Zrobione przez nas instrumenty imitują 

marakasy, grzechotkę , trzeba dobrze się wsłuchać , aby odgadnąć jaki materiał został 

wsypany do środka.  

W plastikowych nakrętkach rodzic wykonuje dziurki, dziecko przewleka sznurek ( trzeba 

zawiązać supełki , żeby nakrętki  się nie przesuwały), wiążemy na jednym sznurku lub 

układamy sznurki w ,, dzwoneczki”, ,, pajączki”. 

Na tak wykonanych  samodzielnie instrumentach można grać, wystukiwać rytm , różne 

wspólne formy zabawy pozostawiam Państwu do własnego wyboru. 

20. Zestaw zabaw z gazetami – powtórzenie . Zapraszam do wspólnego ćwiczenia z 

dzieckiem. 

       Życzę mile spędzonego czasu z dzieckiem.  Pani Ania 

 

 

 

 

 

 


