
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NASZĄ PLANETĄ 

PRACE WYKONANE,GRAFICZNE,MATEMATYCZNE, PLASTYCZNE SKŁADAMY W TECZKACH,  

A JAK JUŻ SIĘ SPOTKAMY W PRZEDSZKOLU, TO SOBIE CHĘTNIE WSZYSTKO OMÓWIMY I  

ZROBIMY WYSTAWĘ PRAC.  

MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB  

WHATSAPPEM. GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE OD TEGO TYGODNIA WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.  

                                                               

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU, WIĘC 

ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE JAK BĘDZIE CIEPŁO. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 31.• CD, woreczek gimnastyczny lub zeszyt, pompony, 

wstążki lub pocięta bibuła w długie paski, materace  

1. „Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety. Stoją w kręgu, wolno klaszczą i tupią, jednocześnie 

pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz szybciej. Obracają się. 

Szybko uderzają dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i wydają dźwięk 

pracujących silników rakiety. Podskakują, unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: Hura! Zabawę 

można powtórzyć.  

2. „Planety” – rytmiczne poruszanie się do dowolnej melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że 

doleciały rakietą na inną planetę. Rytmicznie poruszają się do melodii. Gdy piosenka ucichnie, 

podchodzą do innej osoby i witają się.   

3. „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci idą raczkiem, potem robią trzy 

przysiady, kładą woreczek na głowę(może być zeszyt) przechodzą z nim prosto do określonego 

celu, po czym na czworakach zmierzają do mety.  

4. „Deszcz meteorytów” – potrząsanie pomponami, wstążkami, bibułą w rytm melodii. Potem 

dotykają pomponami nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Podrzucają pompony. Naśladują 

taniec cheerleaderek. Dzieci ćwiczą każdą z rąk. 

5. „Powrót na ziemię” – kładziemy się z dzieckiem na plecach w kole i chwytamy za dłonie, 

próbując podnieść się do pozycji stojącej. 

6„Wiatraczki”– dziećmi wykonują ruchy wiatraków, obrót przez prawe ramię o 360 stopni, 

potem przez lewe ramię o 180 stopni itd. 

Zabawy ruchowe w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 



 

DBAMY O NASZĄ ZIEMIĘ 

 

DZIEŃ 1 – PLANETA ZIEMIA  

 

1.„Czym jest natura?”  

Filmik dla dzieci  

https://www.bing.com/videos/search?q=czym+jest+natura 

 

2.„Natura czy człowiek?” 

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, słoma, siano, 

burak, ziemniak, kamień, orzech, bursztyn, muszelka.  

Praca z KP4.1b – praca dzieci z książką nr 4 , dzieci pięcioletnie., ćwiczenie logicznego myślenia, 

poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych; określanie, które 

obiekty są naturalne, a które stworzył człowiek.  

3. „Człowiek i jego działanie”– rozmowa z dzieckiem na temat właściwych i niewłaściwych 

zachowań wobec środowiska. Dzieci wypowiadają się na podstawie własnych doświadczeń, 

wymieniają zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi.  

 

„Taki świat”– rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. Zadajemy 

dziecku pytania: Czy podoba mu się świat, w którym żyje? Co chciałbyś w nim zmienić? Co w tym 

celu trzeba zrobić?  

Praca z KP4.1a – ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  

 

4.„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 dziecko omawia swoją pracę.  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=czym+jest+natura


 

DZIEŃ 2 – DBAMY O ŚRODOWISKO  

1. „Co to znaczy dbać o środowisko?”  Dzieci kolejno kończą zdanie rozpoczęte przez 

rodzica: Dbać o środowisko to znaczy…… Rodzic może nakierować dzieci na temat  

ochrony zwierząt i dbania o nie.         

2. „Smutny widok” – prezentacja zdjęć przedstawiających tereny piękne i czyste oraz 

zanieczyszczone. 

 

   

   

 

     

 



 

Dzieci zastanawiają się, według jakiego kryterium podzielić obrazki na grupy.  

1) piękne widoki  

2) śmieci i inne zanieczyszczenia 

Następnie wyjaśniają, jakie kryterium wybrały i dlaczego.  

 

3.„Jak pomóc naszej planecie?” –  praca plastyczna.  

(duży arkusz papieru, kredki ) 

Zadajemy dziecku pytanie: Jak pomóc naszej planecie? Dzieci podają jak najwięcej pomysłów, a 

potem rysują swoje propozycje na dużym arkuszu papieru. 

 

4.„Co by było, gdyby…”– rozwijanie twórczego myślenia poprzez odpowiadanie na pytania 

dotyczące środowiska: 

- 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. 

 

5.„Zagrożone”– rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem.  

Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. Następnie rodzic wyjaśnia dzieciom,  

że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich 

środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. Rodzic  wprowadza termin „zwierzęta 

zagrożone wyginięciem”.  

 



  

 

  

 

  

6.Wprowadzenie litery Z, z na podstawie wyrazu ,, zebra” ( 5-latki) 

- dzieci wyodrębniają pierwszą głoskę w wyrazie zebra;  

- podział wyrazu na sylaby i głoski; 

- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską ,,z”; 

- układanie z kredek, sznureczków, lepienie z plasteliny… litery ,,z”; 

- zamalowywanie w gazetach litery ,,z; 

- szukanie w domu przedmiotów, których nazwa rozpoczyna się głoską ,,z”.  

 

Praca z KP4.2a i 2b.- praca z książką.  
 



Ćwiczenie graficzne literki „Z”. Pokoloruj miejsca z literką „Z” 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



7.„Co było na obrazku?” – praca z obrazkiem, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej.  

Rodzic pokazuje dziecku przez chwilę dowolny obrazek, a następnie go zakrywa. Zadaniem 

dziecka jest zapamiętać i opowiedzenie, co było na obrazku.  

 

 

8. Zabawy ruchowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ 3 – ŚMIECI  

1.„Co to?” – zagadka  

Praca z KP4.3a - praca z książką.  
Rodzic pyta czy dziecko wie, co oznacza ten rysunek?  

 

 

 

2.„Recykling” – burza mózgów.  

Dziecko  próbuje odgadnąć, co znaczy słowo „recykling”. W  razie potrzeby rodzic wyjaśnia, że 

jest to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ilości odpadów, przetwarzanie odpadów 

na coś, co można ponownie wykorzystać.  

 

3.„Co z tym zrobić?” – szukanie nowych zastosowań dla śmieci. 

(różne odpady: plastikowe i szklane butelki, gazety, rysunki dzieci z makulatury, kartony, 

opakowania po różnych produktach, sznurki, zepsute zabawki itp.) 

Rodzic wyrzuca na środek pokoju różne przedmioty:  

plastikowe i szklane butelki, gazety, rysunki dzieci z makulatury, kartony, opakowania po 

różnych produktach, sznurki, zepsute zabawki itp. (ważne by powstała sterta śmieci).  

Tłumaczy przy tym, że te rzeczy nie zmieściły się w koszu, bo jest ich tak dużo.  

Pytamy dziecko co z tym zrobić i jak można ponownie wykorzystać te przedmioty?, A ono 

podaje swoje propozycje. Jeśli dziecko znajdzie zastosowanie dla któregoś przedmiotu, 

odkładamy go do osobnego kartonu, dzięki czemu zmniejsza się liczba rzeczy do wyrzucenia. 

Zwracamy na to uwagę dziecka. Rodzic wyjaśnia, że z wielu rzeczy można stworzyć coś 

nowego, zamiast wyrzucać je do kosza. Wiele przedmiotów można również przetworzyć. Rodzic 

pokazuje produkty wytworzone z przetworzonego plastiku, np. z butelek (grzebień, wieszak, 

reklamówki), z papieru (papier toaletowy, wytłaczanki od jajek) 



Praca z KP4.3b - praca z książką.  
 

 „Jak segregujemy śmieci?” ( 5-latki) 

plastik, papier, metal  

czyta dziecko  

szkło, mieszane 

czyta rodzic 

4. „Kolorowe kosze” – praca plastyczna 

(3 pojemniki, podpisy, gazetka ze sklepu, nożyczki, klej) 

Zadajemy dzieciom pytanie: Dlaczego kosze mają różne kolory?,  

Na stole kładziemy sylwety 3 pojemników. Dzieci kolorują je 3 kolorami: zielonym, czerwonym 

i czarnym. Prosimy, by dziecko wyjaśniło, jakie odpady wrzuca się do pojemników oznaczonych 

tymi kolorami. Dziecko otrzymuje napisy i przykleja na odpowiedni pojemnik (papier, plastik, 

metal; szkło; mieszane) lub podpisuje z rodzicem pojemniki kredką. 

-   zielony –  szkło 

-   czerwony –  papier, plastik 

-   czarny –  mieszane  

Dziecko otrzymuje gazetkę i jego zadaniem jest wyciąć po trzy produkty i przykleić je do 

odpowiedniego pojemnika. pudełka (zielone, czerwone i czarne)  

 

Praca z KP4.4a - praca dzieci z książką.  
 

- Słuchamy eko piosenkę -  ,, Świat w naszych rękach”   

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


 

 

 

5.„Jak długo?” – zwrócenie uwagi na problem długiego rozkładania się niektórych śmieci.  

( kawałek papieru, metalu, plastiku ) 

Pokazujemy kartkę papieru, kawałek metalu oraz plastiku – pytamy dziecko: Której z tych rzeczy 

nie zniszczą: deszcz, mróz, śnieg, woda, słońce? Które mogłoby najdłużej leżeć na dworze? 

(najkrócej papier, następnie metal – rdza, najdłużej plastik). Zwracamy uwagę dzieci, że część 

przedmiotów potrzebuje bardzo dużo czasu, aby zniknąć, a niektóre nie rozłożą się nigdy.  

- pogięty rysunek (papier) – 1–6miesięcy  

- ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy  

- reklamówa (plastik) – nawet 400 lat  

- puszka (metal) – 50 lat  

- plastikowa butelka (plastik) – 400–450 lat 

- słoik (szkło) – nigdy  

- papierek po cukierku (plastik) – 400 lat  

- gazeta (papier) – 6 tygodni  

- skórka od banana (bio) – rok  



Praca z KP4. 4b- praca dzieci z książką.  
 

6.Eko bajka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

Emocje – oburzenie. 

 „Odczytaj moje emocje” – zabawa słuchowa. Rodzic odwraca się tyłem do dziecka i odczytuje 

zdania, modulując głos tak, by czuć w nim było oburzenie: 

– Jak można tak śmiecić! 

– Tu jest okropnie brudno. Kto wyrzuca puszki do lasu? 

– To okropne, gdy ktoś nie dba o środowisko. 

– Naprawdę nie mogę tego znieść, gdy śmieci zamiast do kosza trafiają na ziemię.  

Zadaniem dzieci jest określenie jakie emocje nam towarzyszyły, gdy wypowiadaliśmy te zdania.  

„Oburzenie”  

Zadajemy dziecku pytania: 

-  Co to znaczy czuć oburzenie, być oburzonym? 

-  W jakich sytuacjach można tak się czuć?  

-  Czy jest to przyjemne uczucie? Jak okazujemy swoje oburzenie?  

 

7.Zabawa logopedyczna z kostką 

 

 



DZIEŃ 4  SMOG – CO TO ZA STWÓR? 

1.Co to jest powietrze? Filmik dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA 

 

2.„Puste czy pełne?” – doświadczenie dla chętnych wykazujące istnienie powietrza.  

Przygotujcie dwie plastikowe butelki – jedną pełną wody, drugą pustą. Pytamy dzieci, co jest  

w butelkach. (Dzieci zapewne odpowiedzą, że w jednej jest woda, a druga jest pusta).  

My wyjaśniamy, że druga butelka również jest pełna, i demonstrujemy kolejne doświadczenie: 

Zanurz drugą butelkę w misce z wodą i naciska jej ścianki. Wydobywają się bąbelki powietrza. 

Wtedy pytamy, co było w środku – powietrze.  

• dwie plastikowe butelki, miska z wodą •  

3.„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 inne źródła zanieczyszczeń 

powietrza. 

• latarka, duży arkusz papieru •  

4.„Miasto” – praca plastyczna. Dzieci wycinają z gazet, kolorowej wycinanki prostokąty różnej 

wielkości i naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi węglem lub 

czarną kredką rysują spirale – dym.  

• gazety, papier kolorowy, nożyczki, czarna kredka, węgiel.  

Filmik „Smog” 

https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms 

Smog  

Agnieszka Frączek  

Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–tit, ti–tit!”, 

atakowało nas mimo szczelnie zamkniętych okien.  

– Rany, jaki korek! – narzekał tata.  

– Szybciej! – prosił Antek.  

– Wolniej – prosiła mama.  

– Nudzi mi się – jęczała Zosia.  

– Pi… – popiskiwał pies.  

– Daleko to jeszcze? – pytałem ja, Sprężynek.  

Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne „Brum, brum, ti–tit!”.  

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA


Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za miasto. I od razu zrobiło się 

weselej. Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, żeby tata zwolnił (dziwne, bo 

jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście), Antek przestał prosić, żeby tata przyspieszył, 

nawet Zosia przestała się nudzić. Z pobocza machały do nas czerwone dęby, żółte brzozy 

i zielone choinki, pies pochrapywał cicho, a Zośka nuciła jakąś przedszkolną piosenkę. Nawet 

słońce świeciło jakby trochę jaśniej.  

– Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła się mama. 

– To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka.  

– Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia.  

– Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – roześmiał się Antek.  

– A co to za różnica? – zapytała Zosia.  

– Ten wasz smok jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu…  

– Czyli na ogonie? – Zośka! – zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej: – Wasz smok pożarł barana 

nafaszerowanego siarką. Zgadza się?  

– Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, czemu ten 

zielony potwór ma być „nasz”.  

– Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym koniec podobieństw. 

Bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo?  

– Prawda.  

– Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata.  

– A skąd się biorą takie smoki?  

– Smogi! – poprawił Antek. – Skąd? No z tej… Z tego… – plątał się.  

– Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu z pomocą tata. – 

Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin.  

– Mnóstwo.  

– Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez samochody, ale 

też przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – przerwał nagle tata. – Zobaczcie, jaki 

paskudny dom!  

Rzeczywiście, z komina małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu – gęstego, 

brązowo-czarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. Wdzierał się do 

samochodu, łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy.  

– A fe! – zawołała Zosia.  

– Fe! – powtórzył za siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem.  

– Psik! – kichnął pies. 

– Co oni palą w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama.  

– Śmieci – potwierdził tata. – A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już bardzo 

zanieczyszczone – westchnął.  

– A smog się cieszy – podsumował Antek.  

Możemy dzieciom zadać pytanie: Co to jest smog?. Dzieci tworzą swoje definicje. Czym różnią 

się smog i smok? Jakie są przyczyny smogu?  



5.„Wiatraczek” – praca techniczna.  

www.bing.com/videos/search?q=jak+zrobi%c4%87+wiatraczek 

 

Dzieci nacinają kartkę w kierunku środka, ale zostawiają do niego mniej więcej 3 cm. Następnie 

zawijają płatki skrzydeł do środka i przyklejają. Całość mocują pinezką przekładają do korka lub 

patyka.  

• kartka papieru, pinezka, klej, korek lub patyk. 

 

DZIEŃ 5 – CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA ZIEMI. 

W KONTAKCIE Z NATURĄ – FILMIK  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

1.„Kto i co może chorować?”– burza mózgów. N. zadaje pytanie, a dzieci wymieniają swoje 

propozycje. Wysłuchują wiersza Joanny Papuzińskiej Chora rzeka.  

Chora rzeka  

Joanna Papuzińska  

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 rzeka tylko czeka, czeka, czeka…  

Rozmowa na temat wiersza. Co się śniło kotkowi? Jak wyglądał świat w wierszu? Dlaczego tak 

było? Dlaczego rzeka była „chora”? Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka „zachorowała”? Czy 

wodę można uzdrowić? 

 

http://www.bing.com/videos/search?q=jak+zrobi%c4%87+wiatraczek
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


2.„Oczyszczalnia ścieków”  

www.bing.com/videos/search?q=oczyszczalnia 

 

3.„Do czego potrzebna jest woda?”– mapa myśli. Dziecko wymieniają pomysły, do czego 

potrzebna jest nam woda.  

https://www.youtube.com/watch?v=9sFeOIoeQpk 

• „Mycie zębów” – doświadczenie dla chętnych. 

Myjemy z dzieckiem zęby – dzielimy się na dwie grupy. Pierwsza grupa podstawia pod kran 

miskę podczas mycia zębów nie zakręca wody.  

Druga grupa tylko moczy szczoteczki i zakręca wodę. Nalewa jej sobie trochę do kubka,  

płucze zęby i wypluwa wodę do przygotowanej miski.  

Następnie mierzymy na różne sposoby (wymyślone wcześniej), np. kubkami, miarkami 

litrowymi, butelkami, ile wody zużyły.  

Porównują zużycie wody obu grup. Kto zużył więcej wody? Czy ta woda była potrzebna? Czy 

można jej jeszcze użyć? Do czego?  

Podsumowanie: Należy zastanowić się czy zawsze potrzebujemy tyle wody ile zużywamy, czy 

możemy ograniczyć jej użycie.  

Wodę należy oszczędzać, bo nie zawsze można ją ponownie użyć do picia, a wody pitnej na 

świecie jest niewiele, większość wody jest w oceanach i morzach, a ona jest słona i nie nadaje 

się do picia.  

• przybory do mycia zębów, miski, kubeczek•  

„Piosenka o zdrowej wodzie” - https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

http://www.bing.com/videos/search?q=oczyszczalnia

