
Grupa III – Kwiecień 
 
Propozycje zabaw i zajęć od 12.04. 2021 do 16.04.2021r. 

Realizacja obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Obszar II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 2, 6, 8, 10, 11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 4, 6, 7 

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 2, 3, 4, 7, 9,14, 15, 16, 18 

 
 
Poniedziałek  12.04.2021 
 
I „Dbamy o środowisko” – rozmowa przy serii ilustracji - kształtowanie zachowań 
proekologicznych,  dostrzeganie  różnic  między dwiema ilustracjami (zanieczyszczone i 
czyste środowisko przyrodnicze), kształcenie mowy komunikatywnej, rozróżnianie głoski na 
początku i końcu w słowach: woda, dym, doskonalenie motoryki małej 
 
  Oglądanie ilustracji,  dostrzeganie  różnic  między dwiema ilustracjami (zanieczyszczone i 
czyste środowisko przyrodnicze) 

• Wypowiedzi dzieci nt. obrazków, rozwijanie słownictwa, wdrażanie do tworzenia 
dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fleksyjnym, formułowania ocen i 
wyciąganie wniosków 

• Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej słowa: środowisko 

• rozróżnianie głoski na początku i końcu w słowach: woda, dym 
 

 

1. Rodzic  prezentuje dziecku  dwie ilustracje przedstawiające krajobraz. Na jednej widać 

rzekę, drzewa, plażę i ptaki. Na drugiej - dymiące kominy, uschnięte drzewa, śmieci. 



                    
 
 

2.  Dziecko  wypowiada się, w którym z miejsc chciałoby  odpoczywać. Próbuje układać 

własne opowiadanie na ten temat. 

3. Rozmowa kierowana – dziecko  zwraca uwagę na problem śmieci. Zastanawia się, co 

trzeba zrobić, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Wie, że śmieci trzeba segregować, aby 

można je było przetworzyć i powtórnie wykorzystać.  

4. Dziecko przypomina, w jakim kolorze są pojemniki na papier, plastik i szkło. 

5. Rodzic pomaga dziecku dokonać analizy i syntezy sylabowej słowa: środowisko oraz 

rozróżnić  głoski na początku i końcu w słowach: woda, dym 

6. Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować.  
Proszę o zachowanie ilustracji, będzie wykorzystana w piątek 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



7. https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 Duszki leśne Chochliki – dowolna 
interpretacja ruchowa do piosenki 

 

 
 
II„Grzechotki” – praca z wykorzystaniem nieużytków i materiałów sypkich dostępnych w 
domu -  rozwijanie pomysłowości i wyobraźni  dziecięcej, nabywanie umiejętności łączenia 
materiałów plastycznych, dbałość o estetyczne wykonanie pracy, uważne słuchanie poleceń i 
korzystanie z otrzymanych informacji, wywoływanie radości z możliwości zrobienia 
niespodzianki oraz wykorzystania wytworów do różnych zabaw, kształcenie postaw 
proekologicznych, zachowanie porządku po skończonej pracy  
 
Potrzebne materiały: 

• opakowania z  Kinder jajka lub inne małe zakręcane pojemniki, materiały sypkie dostępne 
w kuchni, np. ryż, groch , mak, itp., dostępne w domu naklejki lub papier samoprzylepny, 
nożyczki 

• Rodzic prezentuje dziecku zgromadzone materiały 

• rozmowa kierowana: Jak wykonać grzechotkę 

• dziecko wybiera spośród dostępnych materiałów te, z których przygotowuje grzechotkę – 
zachowanie ostrożności w czasie napełniania pojemników. W razie potrzeby rodzic 
pomaga zamknąć grzechotkę. 

• dziecko ozdabia grzechotkę wg własnego pomysłu 

• dziecko przedstawi pomysły na wykorzystanie grzechotki  - grzechotkę można podarować 

koledze lub wykorzystać do różnych zabaw (muzycznych, gimnastycznych, 

matematycznych) dziecko decyduje o ilości wykonanych grzechotek 

• Sprzątanie stanowiska pracy 

• Omówienie pracy 

• Rodzic ocenia sposób wykonania 

Zabawa słuchowo - ruchowa „Idź za dźwiękiem”  – rodzic potrząsa grzechotką a dziecko 

podąża za dźwiękiem przy zamkniętych oczach. 

 

 

Wtorek 13.04.2021 

I  „Chora rzeka” – rozmowa kierowana na podstawie wiersza J. Papuzińskiej -   ukazanie 

różnicy między „chorą” (zanieczyszczoną) a „zdrową” (czystą) rzeką, zachęcanie do dbałości o 

czystość otoczenia, wzbogacenie słownika biernego dziecka o pojęcie „zanieczyszczenia”, 

doskonalenie umiejętności segregowania odpadów, ćwiczenie dużych grup mięśniowych  

Potrzebne materiały: opakowania po jogurtach, puste pudełka, butelki, słoiki,  gazety 

 



1.Rodzic układa na podłodze   z gazet rzekę. Wokół  niej porozrzucane są różnego rodzaju 

śmieci – opakowania po jogurtach, puste pudełka, słoiki,  pogniecione gazety.  

 

 

2.Na tle szumu fal rodzic czyta  wiersz  J. Papuzińskiej „Chora rzeka”: 

Link z szumem fal: https://www.youtube.com/watch?v=Yk_huIQ8MzA 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

wielka rzeka, pełna mleka… 

Tutaj płynie biała 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… 

 

3. Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:                                                                         

Co śniło się kotkowi?;                                                                                                            

Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?;                                                                             

Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?. 

Kto może wyleczyć rzekę z kłopotów? 

Co można zrobić, aby rzeka była zdrowa? 
 

4. Rodzic przedstawia  dziecku obrazek z rzeką czystą i brudną, po czym zadaje przykładowe 
pytania: 
O której rzece był wiersz?;  
O co może prosić rzeka?.  
 
Warto zwrócić  uwagę na to, że nie tylko trzeba szanować wodę w rzekach czy jeziorach, lecz 
także nie wolno zanieczyszczać lasów, gdyż są one źródłem czystego powietrza, miejscem 
życia wielu roślin i zwierząt. 



 

  

 
 

 

 5. Zabawa ruchowa „Sprzątanie wokół rzeki”.  

Rodzic proponuje dziecku aby uprzątnąć teren wokół rzeki. Dziecko zbiera rozrzucone na 

podłodze pudełka, gazety, itp., i wkłada do odpowiednio oznaczonego kartonu ( należy 

przypomnieć  kolory pojemników do segregacji) 

6. Zabawa ruchowa „ Przeskakiwanie przez rzeczkę” 

Dziecko przeskakuje przez ułożoną z gazet rzeczkę w dowolny sposób np. z nogi na nogę, 

nogi złączone, na jednej nodze  

  

                                                        
7.Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować.  
Proszę o zachowanie ilustracji, będzie wykorzystana w piątek 

 
 

 

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/porownanie-miedzy-brudna-i-czysta-strona-rzeki_1308-15068.jpg


 

 

 

 



II  "Raz, dwa, trzy, dzisiaj sprzątasz ty" – zabawy z piosenką – kształcenie wrażliwości 
muzycznej , kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, utrwalenie 
zachowań proekologicznych , zachęcanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniem 

Potrzebne będą: zmiotka  i łopatka, wiaderko i szmatka do podłogi, ściereczka 

1. Zapoznanie z piosenką   link 

2. Zabawa ruchowa do piosenki: "Raz, dwa, trzy dzisiaj sprzątasz ty" 

Raz, dwa, trzy dziś zamiatasz ty!     *rytmicznie klaszczemy*                      
Czyściutki domek mam,                                               
bo sprzątam w nim ja sam,             *zamiatamy podłogę* 
miotełką pozamiatam 
i kurze powymiatam. 
Czyściutki domek mam 
posprzątam w nim ja sam                      
Raz, dwa, trzy podłogę myjesz ty!      *rytmicznie klaszczemy*                      
Wiaderko wody mam, 
podłogę zmywam sam,                        *myjemy podłogę* 
dokładnie ją szoruję, 
następnie wypastuję. 
Wiaderko wody mam, 
podłogę zmywam sam,        
Raz, dwa, trzy kurze ścierasz ty!      *rytmicznie klaszczemy*                      
Ściereczkę miękką mam, 
i kurze ścieram sam,                         *wycieramy kurze* 
niczego nie pominę 
i szybko sie uwinę. 
Ściereczkę miękką mam, 
i kurze ścieram sam.                  
 

3. Rozmowa z dzieckiem nt. ulubionej pracy porządkowej oraz tej, której dziecko nie lubi 
wykonywać 

4. Należy przypomnieć dziecku o zakazie samodzielnego korzystania ze środków czyszczących 

5. Ponowna zabawa do piosenki „Raz , dwa, trzy” 

5. Wspólny  taniec przy ulubionej piosence 

 

 

 



Środa 14.04.2021  

I  „Zabawy z nakrętkami”- wykorzystanie nieużytków do nauki i zabawy - utrwalenie kolorów, 
budowanie świadomości ekologicznej i znaczenia segregowania śmieci dla ochrony 
środowiska, rozwijanie umiejętności liczenia obiektów,kształtowanie umiejętności 
porównywania liczebności zbiorów,   rozwijanie  orientacji  w schemacie własnego ciała i 
przestrzeni doskonalenie sprawności ruchowej poprzez uczestniczenie w zabawach 
ruchowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

Potrzebne materiały : kolorowe nakrętki 

1. Powitanie wyliczanką. 
Raz i dwa, raz i dwa, 
przyszła wiosna, słońce da. 
Trzy i cztery, trzy i cztery, 
słońce da nam uśmiech szczery. 
Pięć i sześć, pięć i sześć, 
uśmiech wszystkim trzeba nieść. 
Siedem, osiem, siedem, osiem, 
wiosna chce się kąpać w rosie. 
Dziewięć, dziesięć, schowaj sanki, 
to już koniec wyliczanki. 

  

2. Rodzic podaje dziecku pudełko z nakrętkami 

3. Dziecko wykonuje polecenia według instrukcji rodzica: 

• Podziel nakrętki na kolory i policz 

• Ułóż nakrętki według wielkości 

• Ułóż nakrętkę przed sobą, za sobą, z prawej strony, z lewej strony 

• Wskaż jakiego koloru jest najwięcej nakrętek 

• Ułóż z nakrętek cyfrę 1, 2 

4. Zabawa „Rytmy” - rodzic układa  z nakrętek dowolny rytm a dziecko go kontynuuje np. 
zielona, zielona, niebieska; zielona, żółta, czerwona, 

5. Zabawa ruchowa „Spacer po dywanie” – dziecko spaceruje po swoim domu z nakrętką na 
głowie 

6.Można zaproponować dziecku  ułożenie z nakrętek wzorów lub figur wg własnego pomysłu 

7. Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować. 

Proszę o zachowanie ilustracji, będzie wykorzystana w piątek 



 

 

 

 

 

 
 



II „Artystyczne przedszkolaki”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych aktywne uczestnictwo w 
zabawach i ćwiczeniach ruchowych ( ob. I 5) 
„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 
Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 
„Artystyczne przedszkolaki". • bębenek, CD, wstążka – kawałek bibuły 

• gimnastyczna dla każdego dziecka, lina gimnastyczna  

• Część wstępna 

• Obrazy ruchem malowane” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko porusza 

• się w rytmicznie po pokoju : biegiem, marszem lub w podskokach. Na mocne klaśnięcie 
rodzica tworzy żywy obraz na temat podany przez N., np. „Na łące”, „Latem na plaży”, 
„Pomagam mamie”, „Mecz piłkarski”. N. może zaproponować wymyślanie tytułów 

• Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• „Poza” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dziecko stoi. 

• Na klaśnięcie przyjmuje różne pozy według własnych pomysłów: wykonuje skłony, 
przysiady, staje na jednej nodze itp. Za każdym razem zmiana pozy następuje po 
klaśnięciu. Przyjęta poza trwa kilka sekund, wtedy dziecko nie rusza się. 

• Zabawa trwa 1–2 minuty. 

• Część główna 

• „Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna. Uczestnik zabawy ćwiczy 

• dziecko jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. Na sygnał rodzica 
dziecko przyjmuje rolę posągu, rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w 
muzeum. Kustosz – rodzic ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję, ustawia ręce, nogi, 
głowę. Po chwili następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• „Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko leży na brzuchu, opiera głowę 
na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! Przedszkolak unosi głowę i 
ramiona nad podłogę. Dłońmi stuka przed sobą o podłogę . Po chwili wraca do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

• „tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki. Rodzic daje dziecku kolorową wstążkę do 
ćwiczeń i włącza muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki – tańczy 

• Wymyśla własny układ ze wstążką- bibułą. Wykonują obszerne ruchy ramionami, 
krążenia, wymachy, ruchy rąk w nadgarstkach itp. Rodzic w miarę możliwości ćwiczy 
razem z dzieckiem , inspiruje i aktywizuje nieśmiałe dzieci. 

• Zabawa trwa 2–3 minuty 

• Część końcowa 

• „Linoskoczek” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. 

• Przechodzenie po lince, sznurku itp.. Stawianie stopa przed stopą tak, aby jak największą 
jej powierzchnią dotykać liny. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 „Sprężynki 3 ’”- Dziecko kładzie ręce na biodrach wykonuje 3 lub 4 sprężynki w lewo i w 
prawą stronę. 
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 
 
 
Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować.  
Proszę o zachowanie ilustracji, będzie wykorzystana w piątek 
 



 
 



 
Czwartek 15.04.2021 
 
I. Słuchanie opowiadania M. Tokarczyk  „Chora planeta” – wdrażanie do uważnego słuchania, 
zachęcanie do zadawania pytań oraz wypowiadania się pełnymi zdaniami, utrwalenie 
wiadomości dotyczących segregacji śmieci oraz oszczędzania wody i prądu, ćwiczenia analizy 
i syntezy sylabowej słów: planeta, środowisko 
 
1.Rodzic czyta dziecku opowiadanie: 
Planeta Ziemia mała, cały dzień smutną buzię miała. 
Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza, rzucił 
pod drzewo. 
Kasia również się zastanawiała, dlaczego planeta chodzi zapłakana. 
Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 
Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną planety buzią, 
ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca 
wrzucił, a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 
Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego planetę Ziemię głowa boli od rana, 
ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko 
wsypała. 
Planeta dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 
I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na 
dworze. 
I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap 
kapała. 
Planeta tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 
Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 
Dlatego planeta Ziemia smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 
Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby planeta uśmiechnięta i zdrowa była, 
Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 
  
2. Rodzice zadają dziecku  przykładowe pytania: 
-Dlaczego planeta Ziemia się rozchorowała? 
-Gdzie pojechała planeta Ziemia?  
-Jak  możemy zadbać o Ziemię? 
 
3. Następnie proszę przedstawić dzieciom dwie ilustracje, chorej i zdrowej ziemi. Drodzy 
Rodzice, poproście dziecko , żeby się zastanowiło i wskazało, która planeta Ziemia jest 
radosna a która smutna. 
Zastanówcie się razem, dlaczego tak jest. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



4. Rodzic pomaga dziecku dokonać analizy i syntezy sylabowej słowa: środowisko, planeta   
 
5. Zabawa ruchowa  „Wielkie sprzątanie” –  dziecko w rytm dowolnej  muzyki chodzi po 
dywanie na którym są porozrzucane gazety, na przerwę w muzyce podnosi jedną kartkę, 
zgniata ją w kulkę i wrzuca do przygotowanych koszy. Później można policzyć ile papierków 
jest w koszu.  
 
6. Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować.  
Proszę o zachowanie ilustracji, będzie wykorzystana w piątek. 



 



II. „ Dbam o cały świat”  
nauka piosenki pt. „Świat w naszych rękach”- określanie budowy wysłuchanej piosenki 
(zwrotki, refren, powtórzenie), poznawanie sposobów wykorzystania instrumentów 
muzycznych, podejmowanie próby  grania własnego akompaniamentu do piosenki, 
kształtowanie opiekuńczej postawy wobec przyrody, rozumienie konieczności ochrony 
środowiska przyrodniczego, rozwijanie sprawności fizycznej. 

  

1. Aktywne słuchanie piosenki  „Świat w naszych rękach” 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8  
Proszę dzieci żeby posłuchały piosenki a następnie opowiedziały o czym ona jest 

„Świat w naszych rękach - eko piosenka” Zozi 
Ci co lubią segregację  
Otóż oni mają rację  
Gdy w osobne pojemniki  
Lecą papier, szkło, plastiki  
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach  
Właśnie o tym ta piosenka  
Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat  
2. A recykling trudne słowo 
Chodzio to by na nowo  
Z naszych śmieci zrobić coś  
Papier,plastik albo szkło  
Ref. Cały świat …  
3. Więc dorośli oraz dzieci  
Posłuchajcie  
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 
Żebyjutro dobrze żyć  
Ref.: Cały świat …  
 
2. Rodzice mogą zadawać dziecku przykładowe pytania: 
- Kto w piosence ma rację? 
- w czyich rękach jest cały świat? 
- jaką sprawą trzeba zająć się dziś? 
- w jakie pojemniki lecą odpady na śmieci? 
  
3. Należy zwracać uwagę, aby na pytanie dziecko udzielało całozdaniowej odpowiedzi 
  
4. Nauka piosenki poprzez powtarzanie fragmentu tekstu – rodzic mówi słowa pierwszej 
zwrotki a następnie powtarza ją z dzieckiem , itd… 
  
5. Ponowne odsłuchanie piosenki – zachęcam do wspólnego śpiewania 
 

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8


6. Przy kolejnym odsłuchaniu piosenki niech dzieci próbują śpiewać i poruszać się w rytm 
muzyki. 
 
7. Zapraszamy dziecko do wygrywania rytmu piosenki na wcześniej wykonanych 
grzechotkach 
 
8. Zabawa „Sprzątamy własne podwórko” -  zaprośmy  dziecko do zrobienia porządku we 
własnych klockach, kredkach. Rodzic może wycierać kurze, itp 

 
Piątek 16.04.2021 
I Przedszkolak ekologiem – tworzenie  kodeksu  Małego Ekologa – praca plastyczna – 
utrwalenie wiadomości dotyczących segregacji śmieci, dbanie o czystość środowiska, 
zachęcanie domowników do zachowań proekologicznych, kształcenie wrażliwości 
kolorystycznej, doskonalenie sprawności dłoni, poszerzanie słownictwa ( kodeks, prawa, 
obowiązki), globalne odczytywanie wyrazów, wywoływanie radości z możliwości wspólnej 
pracy  
Potrzebne materiały: wykonane kolorowanki z bieżącego tygodnia, arkusz szarego papieru 
lub inny, klej , kartki do zapisywania haseł, kolorowanki do wykonania w dniu dzisiejszym, 
kredki lub flamastry 
 
1. Rodzice i dzieci kolorują po 2 obrazki ( kredki lub flamaster) 
2. Rodzic przypomina dziecku znaczenie słów : kodeks, prawa, obowiązki 
3. Na  podstawie zdobytych w kwietniu wiadomości  proszę o ułożenie haseł do plakatu 
„Kodeks Małego Ekologa” – należy wykorzystać zgromadzone w tym tygodniu kolorowanki 
4. Rodzice pomagają dziecku wykonać plakat – przyklejają właściwe napisy do obrazków 
5. Wspólne odczytywanie haseł, wyeksponowanie plakatu w widocznym dla domowników 
miejscu 
6. Zachęcam rodziców do realizowania własnych pomysłów na plakat  
 
 
Przykładowe hasła do wykorzystania: 
  
 Mam prawo zwrócić uwagę innym, gdy: 

  
1.      Zaśmiecają środowisko 
2.      Łamią gałęzie drzew i krzewów 
3.      Dokuczają zwierzętom i ptakom 
4.      Zatruwają wodę i powietrze 
5.      Nie sprzątają po swoim psie 

 
 Mam obowiązek: 

      
1.      Opiekować się zwierzętami 
2.      Pozostawiać porządek w miejscach, których przebywam 
3.      Segregować śmieci 
4.      Oszczędzać wodę i energię elektryczną 
5.      Zachować ciszę w parku i w lesie. 

 
Kolorowanki do wykonania przez rodziców: 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kolorowanki do wykonania przez  dziecko  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jestem przekonana, że Państwo wraz ze swoimi dziećmi w pełni zasługujecie na miano  
Pozytywnie Zakręconego Ekologa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I „Ziemia nasza planeta”- Śpiewające 
Brzdące – wspólne śpiewanie piosenki 
 
II „Artystyczne przedszkolaki”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych aktywne uczestnictwo w 
zabawach i ćwiczeniach ruchowych. ( ob. I 5) 
„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 
Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 
„Artystyczne przedszkolaki". • bębenek, CD, wstążka – kawałek bibuły 

• gimnastyczna dla każdego dziecka, lina gimnastyczna  

• Część wstępna 

• Obrazy ruchem malowane” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko porusza 

• się w rytmicznie po pokoju : biegiem, marszem lub w podskokach. Na mocne klaśnięcie 
rodzica tworzy żywy obraz na temat podany przez N., np. „Na łące”, „Latem na plaży”, 
„Pomagam mamie”, „Mecz piłkarski”. N. może zaproponować wymyślanie tytułów 

• Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• „Poza” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dziecko stoi. 

• Na klaśnięcie przyjmuje różne pozy według własnych pomysłów: wykonuje skłony, 

• przysiady, staje na jednej nodze itp. Za każdym razem zmiana pozy następuje po 
klaśnięciu. Przyjęta poza trwa kilka sekund, wtedy dziecko nie rusza się. 

• Zabawa trwa 1–2 minuty. 

• Część główna 

• „Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna. Uczestnik zabawy ćwiczy 

• dziecko jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. Na sygnał rodzica 
dziecko przyjmuje rolę posągu, rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w 
muzeum. Kustosz – rodzic ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję, ustawia ręce, nogi, 
głowę. Po chwili następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• „Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko leży na brzuchu, opiera głowę 
na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! Przedszkolak unosi głowę i 
ramiona nad podłogę. Dłońmi stuka przed sobą o podłogę . Po chwili wraca do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

• „tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki. Rodzic . daje dziecku kolorową wstążkę 
do ćwiczeń i włącza muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki – tańczy 

• Wymyśla własny układ ze wstążką- bibułą. Wykonują obszerne ruchy ramionami, 
krążenia, wymachy, ruchy rąk w nadgarstkach itp. Rodzic w miarę możliwości ćwiczy 
razem z dzieckiem , inspiruje i aktywizuje nieśmiałe dzieci. 

• Zabawa trwa 2–3 minuty 

• Część końcowa 

• „Linoskoczek” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. 

• Przechodzenie po lince, sznurku itp.. Stawianie stopa przed stopą tak, aby jak największą 
jej powierzchnią dotykać liny. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„Sprężynki 3 ’”- Dziecko kładzie ręce na biodrach wykonuje 3 lub 4 sprężynki w lewo i w 
prawą stronę. 
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs  



Propozycje zabaw i zajęć do pracy indywidualnej 
  

Zabawa „Zgaduj-zgadula" (rozpoznawanie zmysłem dotyku odpadów mając opaskę na 
oczach):  woreczki foliowe, pojemniki po jogurtach, pudełka od zapałek, gazety, puszki, małe 
plastikowe butelki,  szklane słoiczki. 

„Segregowanie śmieci- świnka Peppa”- w nagrodę za udział w zajęciach, mogą państwo 
puścić dziecku bajkę o śwince Peppie związaną z recyklingiem. 
https://www.youtube.com/watch?v=WXSYr0U43rs 
 Dla chętnych i ciekawych świata: 
https://vimeo.com/224050213 - Jak skonstruować najprostszą oczyszczalnię ścieków, 

Możecie też posłuchać  opowiadania o przygodach Toli, Poli i Urwisa, które opowiada o 
tym, jak bardzo potrzebna jest woda. 
https://youtu.be/SdQAa0A4XvA 
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