
Propozycje działań edukacyjnych 14.04-17.04.2020 r. 

 

Temat: Dbam o środowisko 

14 IV 20 r. - wtorek 

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach- dziecko wykonuje zadania zgodnie z nagraniem.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Zabawa twórcza –skojarzenia  „Niedokończone zdanie” 

Dziecko  dopełnia wypowiedź rozpoczętą przez Rodzica: „ Ziemia to dom dla...............”. Jeśli  

dziecko nie poda odpowiedzi: przyroda, wówczas Rodzic taką podaje. 

3. Zabawa dramowa” Jestem cząstką przyrody”.  

Podczas trwania wesołej muzyki, dziecko porusza się zgodnie z jej rytmem, tempem i 

charakterem. Pauza w muzyce oznacza zatrzymanie ruchu i wejście w rolę elementu przyrody 

wymienionego  przez  Rodzica,  np.: drzewo, żaba, tulipan, jaskółka, rzeka, ryba, roześmiane 

dziecko, itp. 

Dziecko  dostrzega, że jest częścią przyrody, tak samo jak rośliny, zwierzęta itd. 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=IRrSWY5A-_k 

4. Słuchanie wiersza „APEL DO LUDZI” Karaszewski Stanisław 
Gdy się do życia 

wiosną świat budzi, 

przyroda pisze 

apel do ludzi: 

 

- To my, rośliny! 

- To my, zwierzęta! 

O naszym zdrowiu 

nikt nie pamięta? 

 

Trujące ścieki, 

trujące dymy, 

bez tlenu rzeki... 

...My się dusimy! 

 

Chcemy żyć z wami 

w zgodzie, przyjaźni, 

niechaj nie zabraknie 

wam wyobraźni! 

 

Tęczowy motyl 

nad łąką lata, 

pająk misternie 

sieć swą uplata. 

 

Patrzcie, jak pięknie 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=IRrSWY5A-_k


w lesie, w ogrodzie! 

Ile jest życia 

w ziemi i w wodzie! 

 

I ty, „Przedszkolaku”, 

oszczędzaj wodę, 

nie niszcz i nie śmieć. 

DBAJ O PRZYRODĘ! 
 

Dziecko uważnie śledzi treść utworu, ogląda ilustrację, przedstawiającą smutną i wesołą 

Ziemi. Jedna jej połowa przedstawia zaśmieconą, zanieczyszczoną  przyrodę. Druga pokazuje 

świat barwny, czysty, zdrowy! 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ziemia1.jpg 

Dziecko  wyjaśnia  co oznacza apel przyrody, która  zwraca się z prośbą do ludzi, o co prosi, 

czy można pomóc roślinom i zwierzętom ? 

5. Burza mózgów „ Co zrobić, by przyroda była zdrowa?” 

Dziecko  ogląda  ilustrację ( jak wyżej). Wyjaśnia co na obrazku jest zadziwiające, 

zastanawiające, jakie zapachy można poczuć w świecie zadymionym, zaśmieconym, a jakie w 

czystym i zadbanym? Wyobraża  sobie jakie uczucia towarzyszą zwierzętom, ludziom czy w 

obu światach odczuwają to samo. 

Rozmowa kierowana rodzica z dzieckiem:  Czy środowisko ma wpływ na nasze zdrowie? Jak 

ludzie wpływają na życie roślin, zwierząt, innych ludzi? Co możemy zrobić, żeby dbać o 

środowisko, czyli postępować ekologicznie?  

Wdrażamy dziecko do codziennego dbania o środowisko, np. zakręcanie kranu podczas mycia 

zębów, gaszenia światła w pomieszczeniu, w którym nie przebywamy, segregowaniu śmieci 

itp.  

Wykonanie karty pracy- pokoloruj obrazki, na których osoby dbają o środowisko: 

https://www.skrzat.com.pl/dane/skrzat/elementy/fragment/5d2fafa8ff442a318339c7e5d80b03

fe.pdf 

 

WYJAŚNIENIE  SŁOWA ,,EKOLOGIA’’ 

Ekologia jest jedną z nauk, która najprościej rzecz ujmując zajmuje sie przyrodą – czyli 

wszystkim, co nas otacza. Ekologia w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza 

naukę o domu. Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. 

DODATKOWA  PROPOZYCJA – OBEJRZENIE FILMU 

https://vod.tvp.pl/video/zaloga-eko,i-odc-1-ekologia,6387089 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ziemia1.jpg
https://www.skrzat.com.pl/dane/skrzat/elementy/fragment/5d2fafa8ff442a318339c7e5d80b03fe.pdf
https://www.skrzat.com.pl/dane/skrzat/elementy/fragment/5d2fafa8ff442a318339c7e5d80b03fe.pdf
https://vod.tvp.pl/video/zaloga-eko,i-odc-1-ekologia,6387089


15 IV 20 r. – środa 

1. Słuchanie piosenki „My chcemy grać w zielone”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JRj5U5H_Ow 

 

Pytanie -  problem dla dziecka: „Co zrobić, aby spełnić prośbę dzieci zawartą w piosence?”. 

2. Wprowadzenie litery Z, z na wyrazach Zenek, zegar  

 

UWAGA! 

Proszę  o  przygotowanie  przez  dziecko  małych,  białych  kartoników ( dziecko  rozcina  

kartkę  papieru, np.: 3 cm na 5cm tworząc kartoniki z literami, które składają się na wyrazy: 

(Zenek, zegar). 

Można wykorzystać te szablony literek: https://www.bajkidoczytania.pl/img/alfabet-polski-

w-tabeli.pdf 

- proszę  otworzyć  poniższy  link i wyszukać literkę Z, 

https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-plus-obrazek/ 

- analiza i synteza słuchowa wyrazów: Zenek, zegar 

- ułożenie budowy wyrazów z białych kartoników, 

- zastąpienie nakrywek znanymi literami, 

- pokaz wielkiej i małej litery Z, z, 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-z-szablon-do-druku/ 

- podpisanie obrazków całym zestawem liter. 

 

Układanie nowopoznanej litery  np. z włóczki, sznurka, wstążki 

 

„Co na „z””- wymienianie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „z”  

 

Wyszukiwanie przez dziecko  w  dowolnej  książeczce  dziecięcej  elementów  na  

obrazkach, których  nazwy  rozpoczynających  się  głoską ,,z’’. 

Praca  z  Kartą  Pracy w książce 

3. Określania zdań czy to prawda czy fałsz. Rodzic czyta dziecku kolejno zdania, a dziecko 

decyduje czy jest ono prawdziwe czy fałszywe.  

1. Woda z kranu może lać się cały dzień. 

2. Trzeba segregować śmieci. 

3. W tym samym czasie możemy włączyć telewizję, komputer, tablet i telefon. 

4. Kiedy idziemy na zakupy, zabieramy torbę bawełnianą, wielkokrotnego użytku. 

6. Kiedy myjemy zęby, zakręcamy kran. 

 

4. Praca plastyczna, pt. Mój sposób na dbanie o środowisko. Dziecko przedstawia swój 

sposób na dbanie o środowisko na kartce z bloku rysunkowego, za pomocą kredek, farb, 

pisaków. Można łączyć różne faktury, doklejać niepotrzebne opakowania. Każdy pomysł jest 

dobry.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JRj5U5H_Ow
https://www.bajkidoczytania.pl/img/alfabet-polski-w-tabeli.pdf
https://www.bajkidoczytania.pl/img/alfabet-polski-w-tabeli.pdf
https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-plus-obrazek/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-z-szablon-do-druku/


5. Zabawa ruchowa pt. „Łapki hopki”. Drukujemy szablony dłoni i stóp, rozkładamy je na 

podłodze w odpowiedniej kombinacji, kartki warto przekleić do podłogi, aby lepiej się 

trzymały. Zadaniem dziecka jest przejść po rozłożonej ścieżce. Rodzic asekuruje dziecko 

podczas zabawy. 

 

Zabawa pokazana na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo 

Szablony do druku: https://bazazabawy.pl/2020/02/12/lapki-hopki-zabawa-ruchowa/ 

 

16 IV 20 r. – czwartek   

 

1. Oglądanie bajki nt. segregacji śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc&t=100s 

 

Swobodna rozmowa z dzieckiem na temat bajki oraz świata, w którym żyjemy i odpadów, 

jakie nas otaczają. Co należy z nimi robić, po co segregować śmieci itp.  

Rodzic przygotowuje dla dziecka zużyte pojemniki, opakowania i zachęca dziecko do 

segregowania ich według zasad segregacji. Rodzic  sprawdza  trafność  wykonanego  

zadania. Rodzic bierze np.; folie, nakrętki pojemniki  plastikowe  i wkłada je do jednego 

pojemnika. Pyta dziecka: Czy można spalić te śmieci? Jak myślisz? Co dzieje się z 

powietrzem gdybyśmy spalili te śmieci? 

  

2. Zabawa z balonem 
 - sprawdzanie czy powietrze istnieje. Rodzic daje  dziecku balon do nadmuchania. Dziecko 

próbuje wtłoczyć buzią powietrze w balon. Rodzic w tym czasie mówi, że powietrze 

naprawdę istnieje i że bez powietrza nie moglibyśmy żyć. Wykonanie wdechu nosem.  

  

Krótka bajka o pewnym domu, rodzinie  i smogu.  

https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ 

  

Rozmowa na temat smogu.  

Dziecko dostrzega związek przyczyna - skutek np. dymiące kominy, samochody, piece= 

smog. Wspólnie z  Rodzicem  zastanawiają się, jak zwalczyć smog. Rodzic  pokazuje 

maseczkę, jaką należy nosić, gdy będzie dużo smogu. 

 

3. Wesoła i smutna Ziemia- dziecko z rodzicem wycina poniższe ilustracje, które 

przedstawiają sytuacje źle wpływające na środowisko oraz te, które są dla niego korzystne. 

Rozkładamy je na podłodze. Rodzic odtwarza muzykę, która naprzemiennie będzie wesoła i 

smutna. Kiedy dziecko usłyszy radosne dźwięki zbiera, wszystkie obrazki, które 

przedstawiają dbanie o środowisko. Jeśli dźwięki będą smutne zbiera obrazki, które 

obrazują działania negatywnie wpływające na środowisko. Rodzic z dzieckiem ogląda i 

omawia wszystkie obrazki.  

 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

 

Obrazki „smutnej” Ziemi: https://image.freepik.com/darmowe-wektory/zanieczyszczenie-

przyrody-srodowisko-spalin-samochod-zanieczyszczenie-odpadow-powietrza-toksyczne-

ilustracje-koncepcja_80590-6631.jpg 

  

Obrazki „wesołej” Ziemi: http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=26  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo
https://bazazabawy.pl/2020/02/12/lapki-hopki-zabawa-ruchowa/
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/zanieczyszczenie-przyrody-srodowisko-spalin-samochod-zanieczyszczenie-odpadow-powietrza-toksyczne-ilustracje-koncepcja_80590-6631.jpg
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/zanieczyszczenie-przyrody-srodowisko-spalin-samochod-zanieczyszczenie-odpadow-powietrza-toksyczne-ilustracje-koncepcja_80590-6631.jpg
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/zanieczyszczenie-przyrody-srodowisko-spalin-samochod-zanieczyszczenie-odpadow-powietrza-toksyczne-ilustracje-koncepcja_80590-6631.jpg
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=26


4. Zabawa rytmiczna 
https://www.youtube.com/watch?v=qFxvNbeytRM 

 

5.Zajęcie techniczne ,, Eko – ludek’’ 

- dziecko  wykonuje  postać  z  suchych, niepotrzebnych opakowań/odpadów 

zgromadzonych  w  domu. Elementy można  połączyć np.; taśmą  dwustronną.  

Zachęcamy do zrobienia  zdjęć( bez twarzy dziecka)  i  przesłania ich na emiala grupy 

(p71grupa3@onet.pl).  

Przykładowy ludek: 

https://i.pinimg.com/564x/89/44/ad/8944ad3113edbb3aad3d8e74c772cd13.jpg 

 

 

17 IV 20 r. – piątek 

 

1. Wprowadzenie do tematu -rozwiązaniem zagadki słuchowej (nagranie odgłosów 

wody). 

,,O czym będziemy rozmawiać”? 

 https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1 

 

2. Znaczenie wody w życiu człowieka, roślin, zwierząt 

 http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=10840 

- dziecko  wypowiada  się  na  temat  oglądanych  ilustracji, rodzic zadaje pytania: komu jest 

potrzebna do życia woda (roślinom, zwierzętom, ludziom), czy wszyscy mogą pić taką samą 

wodę?  Dziecko wspólnie z rodzicem uzasadnia  wypowiedzi. 

  

Poznanie właściwości wody:  

 Dziecko siada  przed stolikiem, na którym jest przygotowana łyżeczka i szklane 

naczynie z wodą przegotowaną. ( nie gorącą !) 

 Dziecko próbuje określić cechy wody ( bez: smaku, zapachu, koloru) 

 Sprawdza jak smakuje, jaki ma zapach i opisuje jej kolor; Rodzic  zwraca uwagę na 

higienę oraz na to, że pić można tylko przegotowaną wodę. 

 Dziecko przelewa wodę do naczynia, by ustalić jej kształt; Rodzic  prosi dziecko, 

aby wymieniło różne formy występowania wody (kałuże, rzeki, stawy, jeziora, 

morza, oceany). 

 Przypomnienie dziecku, jak zachowuje się woda w różnych temperaturach - jak 

zmienia swój stan skupienia (mowa tu o zamarzaniu, wrzeniu, parowaniu i 

skraplaniu). 

3. Zabawa ruchowa – rozluźniająca: 

  

Podskoki w rytm kapania  wody z  kranu, naśladowanie jej  podskokami, klaskaniem i 

szumiącego strumienia. 
https://www.youtube.com/watch?v=-T4tJNYV_R4 
https://www.youtube.com/watch?v=zVXnoIoWu88 

 

 

 

Obserwacja wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=qFxvNbeytRM
mailto:p71grupa3@onet.pl
https://i.pinimg.com/564x/89/44/ad/8944ad3113edbb3aad3d8e74c772cd13.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=10840
https://www.youtube.com/watch?v=-T4tJNYV_R4
https://www.youtube.com/watch?v=zVXnoIoWu88


 Dziecko obserwuje wodę w pojemnikach szklanych i określają jej stopień 

zabrudzenia. 

- wodę zanieczyszczoną ( Rodzic  może zabrudzić  wodę  do  zabawy np.; ziemią, 

piaskiem, farbą drobnymi odpadami) i wodę przegotowana pod mikroskopem, lupą i 

szkłem powiększającym. 

 Dziecko sprawdza czystość wody wystawiając ocenę. 

 Porównanie stopnia zabrudzenia wody w poszczególnych pojemnikach 

przepuszczanie wody przez watę). 

 

Przyczyny zanieczyszczenia wody. 

 Rozmowa nt. ,Dlaczego wody "chorują"? Czym można wodę zabrudzić? 

 Dziecko wymienia  różne przyczyny zanieczyszczenia wód (płyny, proszki do 

prania, smary, śmieci). 

Sposoby oczyszczania i oszczędności wody. 

 Doprowadzenie do ustalenia, w jaki sposób można pomóc wodzie (filtracja, 

oczyszczanie ścieków). 

 Dziecko wykonują doświadczenie: do plastikowej butelki z odciętym dnem nasypuje 

żwir, piasek, krążki bibuły, papieru. Przelewa brudną wodę przez ten filtr. Wspólnie  

z  Rodzicem  wyciągają wniosek. 

UWAGA! 

Doświadczenie  wykonuje  dziecko  pod  nadzorem  Rodzica 

 Różnica między wodą przefiltrowaną a brudną jest duża, ale niestety proces ten jest 

długotrwały. 

 Dziecko  wypowiada się, do czego wykorzystują wodę w domu, w przedszkolu? Co 

robić by oszczędzać wodę? Mycie się pod prysznicem, mycie naczyń w napełnionej 

wodą komorze zlewozmywaka, zapobieganie przeciekom wody – krany powinny 

być szczelne) 

Podsumowanie- słuchanie fragmentu wiersza T. Ferenca  „Woda”: 

  
Co drzewa mówią, gdy im brak wody? 

Co kwiaty, gdy nie ma deszczu? 

Co powiesz ty, gdy przez dni cale? 

Sucho w krainie i sucho w powietrzu? 

Co powie żółta trawa i popękana ziemia? 

Pusta studnia i rzeka, i Sahara bez cienia? 

 Dziecko dochodzi do wniosku, że bez wody nie można żyć, dostrzega  jak ważne 

znaczenie ma woda w życiu codziennym człowieka, roślin  i gleby oraz zwierząt.  



 

Stwierdzenie: Mimo filtracji i oczyszczania jej przez człowieka, czystej wody jest coraz 

mniej, dlatego należy ją szanować, oszczędnie nią gospodarować. 

  

Dodatkowe propozycje: 

 Ze starej makulatury dziecko robi kule, po czym próbuje rzucić nimi do celu, np. do 

miski, wiaderka; 

 Dziecko udziela prawidłowej odpowiedzi na poniższe pytania: 
 

1. Jeżeli zobaczysz w lesie porzuconą butelkę, co robisz? 

a/ idziesz spokojnie dalej 

b/ przenosisz ją w inne miejsce 

c/ wyrzucasz ją do kosza 

 

2.  Podczas grzybobrania z rodzicami, znajdujesz dorodny okaz muchomora, co robisz? 

a/ oglądasz go z daleka 

b/ bierzesz go do ręki i wrzucasz do koszyka 

c/ niszczysz go przez nadepnięcie 

 

3.  Gdy zobaczysz w lesie ogień, co robisz? 

a/ uciekasz z miejsca zdarzenia 

b/ powiadamiasz osobę dorosłą lub dzwonisz do straży pożarnej 

c/ nie robisz nic. 

 

4. Podczas wiosennego spaceru zauważasz pierwsze wiosenne kwiaty, co robisz? 

a/ zrywasz je niosąc bukiecik do domu 

b/ przyglądasz się kwiatkom wiedząc, że nie wolno ich zrywać 

c/ bawisz się wesoło nie zwracając uwagi na to, że podczas zabawy możesz podeptać 

kwiaty. 

Bajki: https://vod.tvp.pl/website/powrot-do-wiklinowej-zatoki,36968094 

https://vod.tvp.pl/video/zaloga-eko,i-odc-1-ekologia,6387089 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,zmiany,41974720 

https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ – film ,,Ekologiczny  dom’’ – bajka edukacyjna 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,figury-geometryczne,41875876 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,grupy-i-zbiory,41768740 

ZABAWA RUCHOWA: https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88  

Eko-ludek z nakrętek: 

https://i.pinimg.com/originals/85/ce/14/85ce14c0be652317c842bf57954231c1.jpg 

Skarbonka z nakrętek: https://i.pinimg.com/236x/6c/08/5b/6c085b5edb155fbaf60ae5dc63002bf2--

preschool-crafts-preschool-ideas.jpg 

https://vod.tvp.pl/website/powrot-do-wiklinowej-zatoki,36968094
https://vod.tvp.pl/video/zaloga-eko,i-odc-1-ekologia,6387089
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,zmiany,41974720
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,figury-geometryczne,41875876
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,grupy-i-zbiory,41768740
https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88
https://i.pinimg.com/originals/85/ce/14/85ce14c0be652317c842bf57954231c1.jpg
https://i.pinimg.com/236x/6c/08/5b/6c085b5edb155fbaf60ae5dc63002bf2--preschool-crafts-preschool-ideas.jpg
https://i.pinimg.com/236x/6c/08/5b/6c085b5edb155fbaf60ae5dc63002bf2--preschool-crafts-preschool-ideas.jpg


Szlaczki litero-podobne: https://miastodzieci.pl/czytelnia/przygotowanie-do-pisania-szlaczki-

literopodobne-dla-dzieci-do-druku/ 

https://www.bajkidoczytania.pl/img/wzory-szlaczkow-literopodobnych.pdf 
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