
Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki  

Rozpoczynamy tematykę pt. „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”. 

  

Na początek gorąco zachęcamy do zapoznania się z bajkami, grami edukacyjnymi, które 

przybliżą dzieciom, temat ochrony środowiska, recyklingu. 

1. „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39shttps://vod.tvp.pl/video/dom

owe-przedszkole,nasza-ziemia,41969 

 

2. „Rady na odpady- recykling 

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

 

3. Na stronie poniższej stronie możemy znaleźć przeróżne gry, zabawy interaktywne 

dla dzieci o różnej tematyce (m.in. związanej z ochroną środowiska). Rozwijają one 

zręczność, szybkość, wytrwałość i logiczne myślenie. Ale przede wszystkim są świetną 

zabawą.     https://kubus.pl/graj/#edukacyjne 

 

W wolnej chwili zachęcamy także do wykonania prostych eksperymentów z wodą. 

Co potrafi woda? 

– eksperymenty ukazujące różne właściwości wody, dostrzeganie zmian odwracalnych i 

nieodwracalnych. Rodzic przygotowuje kilka eksperymentów do prezentacji i kilka do 

przeprowadzenia przez dziecko. 

Eksperymenty do prezentacji: 

• „Gorąca czy zimna?” – obserwacja identycznych pojemników wypełnionych wodą 

gorącą i zimną i widocznej pary unoszącej się znad wody gorącej. 

• „Czy się zmieści?” – przelewanie tej samej ilości wody do pojemników różnej 

wielkości i różnego kształtu (po prezentacji to doświadczenie może też wykonać 

dziecko). 

• „Wyleje się czy nie?” – w formie magicznej sztuczki, najpierw prezentacja wylewanej 

wody ze szklanki, później zakrycie kartką szklanki wypełnionej w ¾ wodą i szybkie 

odwrócenie do góry dnem (woda się nie wylewa). 

• „Czy woda zniknie?” – doświadczenie kilkudniowe, codzienna obserwacja i 

zaznaczanie poziomu wody w słoiku (parowanie). 

 

Eksperymenty dla dzieci: 

• „Co się rozpuści?” – obserwacja substancji sypkich i stałych w wodzie (sól, cukier, 

pieprz mielony i ziarnisty, papryka mielona, piasek, kamyki, suszone owoce). 

• „Co pływa, a co tonie?” – obserwacja przedmiotów różnej wielkości i różnego ciężaru 

(patyki, kamyki, drewniane wiórki, papier, grzebień, całe jabłka, ziemniaki, orzechy 

włoskie, korki, gwoździe, liście, piórka, gumki do ścierania, spinacze biurowe). 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://kubus.pl/graj/#edukacyjne


22.04.2020 ( ŚRODA) 

 

Temat zajęcia:  „Nakrętkowy zawrót głowy”- zabawy matematyczne doskonalące 

umiejętność klasyfikowania.  

 

1. „Boogie Woogie”- zabawa muzyczno- ruchowa.  

Na dobry początek poruszajmy się troszeczkę przy piosence.  

Robimy to, co podpowiada nam muzyka   

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

 

1. Do przodu prawą rękę daj 

do tyłu prawą rękę daj 

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią 

 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 

no i klaskać trzeba raz dwa trzy 

 

2. Do przodu lewą rękę daj 

do tyłu lewą rękę daj 

do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią 

 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 

no i klaskać trzeba raz dwa trzy 

 

3. Do przodu prawą nogę daj 

do tyłu prawą nogę daj 

do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią 

 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 

no i klaskać trzeba raz dwa trzy 

 

4. Do przodu lewą nogę daj 

do tyłu lewą nogę daj 

do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią 

 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 

no i klaskać trzeba raz dwa trzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg


ZABAWY MATEMATYCZNE 

 

 

Dziś w roli głównej wystąpią kolorowe nakrętki  

( można oczywiście wykorzystać także inne przedmioty, np. klocki, guziki,itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przekładanie nakrętek z jednego pojemnika do drugiego- rozwijanie motorki małej 

 

Rozpoczynamy małą rozgrzewką dla dłoni.  

Przygotujmy plastikowe nakrętki, dwie miseczki oraz drewnianą łyżkę lub szczypce 

do mięsa. Zadaniem przedszkolaka będzie poprzekładanie za ich pomocą nakrętek  

z jednej do drugiej miseczki. Możemy zwiększać stopień trudności, np. poprosić, aby 

Wasza pociecha przekładała nakrętki najpierw prawą a następnie lewą ręką; 

wolniej, szybciej, itp.  

 

 

2. Klasyfikacja przedmiotów. 

 

Rozkładamy kilka talerzyków, miseczek  

( w zależności od ilości kolorów a następnie rozmiarów nakrętek).  

 

 Zabawimy się teraz w segregowanie, to znaczy, że te wymieszane nakrętki 

uporządkujemy w taki sposób , aby w czerwonej miseczce były nakrętki 

czerwone,  

w żółtej- żółte, w niebieskiej – niebieskie. 

Obok każdego z talerzyków możemy położyć kartonik określający kolor i 

wyjaśniamy: Tu będziemy wkładać nakrętki czerwone (pokazujemy talerzyk z 

czerwonym kartonikiem), tu będą nakrętki żółte itd.  Sprawdzenie wykonania 

ćwiczenia połączone z gestem grodzenia. Dorosły odgradza talerzyki i mówi: Tu 



powinny być czerwone nakrętki. Sprawdź, czy są. Tak kontrolujemy talerzyki z 

nakrętkami kolejnych kolorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przejście do kolejnej segregacji nakrętek według innej cechy 

 

Segregowaliśmy nakrętki ze względu na kolor - w każdym talerzyku jest inny 

kolor nakrętek, ale można je podzielić jeszcze inaczej. 

 

 Możemy poprosić dziecko, aby wysypało nakrętki  na jedną kupkę. Następnie 

dorosły na dwóch talerzykach kładzie po kartoniku określającym wielkość (duże 

i małe), Tu będą nakrętki duże (pokazujemy talerzyk ), a tu 

małe (pokazujemy). Teraz nie jest ważny kolor. Istotna jest wielkość. Segregujemy 

według wielkości (zwrócenie uwagi na to, że nie wszystkie nakrętki o 

jednakowym kolorze mają taką samą wielkość ).  

 

Podobnie jak w przypadku pierwszej segregacji uczestniczymy w działaniu 

dziecka, czyli wspólnie układamy i  sprawdzamy czy nakrętki leżą na właściwym 

talerzyku. Trzeba sprawdzić tak jak poprzednio. Dorosły odgradza i nazywa: Tu 

są duże… Tu są małe… Dziecko sprawdza zawartość talerzyków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uzupełnianie według wzoru 

Rysujemy na kartce A4 wzór i prosimy, aby dziecko uzupełniło go za pomocą 

nakrętek.  Mogą to być dowolne kształty, cyfry, litery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zabawa popołudniowa.  

Bajka logopedyczna „Spacer małej świnki” autorstwa Ireny Daniel 

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos 

świnki). Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy 

szeroko buzię i językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też 

postanowiła sprawdzić, co robią inne zwierzątka i wybrała się na spacer. Na łące 

spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, 

tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek razem ze 

swoim małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze 

zwierzątkami i poszła dalej, kiedy doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy 

sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, 

że obudził ją dźwięk wozu strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na 

przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno –potem coraz ciszej). Chrumoczka 

bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie męczącego 

biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce okazało się, 

że strażacy gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym podwórku, głośno 

gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie 

policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na 

szczęście wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły. Gospodarz 

podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie buziaki 

(cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła się w 

swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy).  

Po bajeczce, można zaproponować aby dziecko złożyło swoją własną świnkę 

Chrumoczkę (wzór do wyboru) Źródło: https://corel.durscy.pl/durski-rysuje/126-2016-11-

03-swinka.html http://arcy-bazgroly.blogspot.com/2011/03/swinki-origami.html 

 

https://corel.durscy.pl/durski-rysuje/126-2016-11-03-swinka.html
https://corel.durscy.pl/durski-rysuje/126-2016-11-03-swinka.html
http://arcy-bazgroly.blogspot.com/2011/03/swinki-origami.html


23.04.2020 r. (CZWARTEK) 

Temat zajęcia: Zapoznanie  z piosenką „Polska, biało-czerwoni”. 

 

 

1. Rytmiczna rozgrzewka „W PODSKOKACH” 

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

Zapraszam do obejrzenia filmu przedstawiającego krótką rozgrzewkę rytmiczno-

ruchową dla dzieci w wieku przedszkolnym i oczywiście aktywne włączenie się  

w prezentowane ćwiczenia. Może być to świetna zabawa zarówno dla najmłodszych 

jak i tych trochę starszych  

 

2. Słuchanie piosenki pt. „Polska, biało-czerwoni” 

 

 Zachęcam do zapoznania się utworem, który można pobrać z poniższej strony:   

https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterolatek/34+Pols

ka+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio) 

„Polska, biało-czerwoni” 

sł. Agnieszka Galica 

muz. Tadeusz Pabisiak 

Tu mieszkamy, każdy o tym wie. 

Tu biegamy, tu bawimy się 

Tutaj śmieci nie rzucamy 

O porządek zawsze dbamy 

I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni… 

 

Tam przedszkole, a tu jest nasz dom 

Posiejemy kolorowy klomb 

Tu przyjaciół wszędzie mamy 

Nigdy nie jesteśmy sami 

I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni… 

 

Tu rośniemy, a za parę lat 

Samodzielnie wyruszymy w świat 

Ale kiedyś powrócimy 

Stare kąty odwiedzimy 

Wtedy sobie zanucimy: Polska biało-czerwoni… 

 

 Rozmowa na temat treści piosenki  

Zadajemy pytania, np.:  Jak dbamy o porządek w naszym najbliższym otoczeniu? 

Co robimy, by było czysto i kolorowo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterolatek/34+Polska+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterolatek/34+Polska+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio)


 

3. Zabawy z piosenką. 

 

 Zabawa rytmiczna z gazetami. 

Dziecko ma kawałki gazet i ugniata z nich kulki. Przy melodii piosenki 

przekłada z ręki do ręki rytmicznie gazetowe kulki w tempie na dwa. 

 

 Zabawa rytmiczna z woreczkami.  

Dziecko ma dwa woreczki (np. ryżu), ułożone jeden obok drugiego. Podczas 

śpiewania piosenki dotyka każdego woreczka obydwiema rękami jednocześnie, 

później prawą ręką, a na końcu – ręką lewą. 

 

4. Muzyczne wyciszenie.  

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Słucha utworu Fryderyka Chopina Preludium 

deszczowe. Dłońmi naśladuje padający deszcz (ruch palców w rytm muzyki). 

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

 

5. Zabawa popołudniowa  

„Masa sensoryczna” 

Proponujemy wykonanie masy sensorycznej. Połączenie cynamonu oraz wanilii sprawia, że 

masa pachnie bardzo aromatycznie! Jak już działać na zmysły to działać na wiele:) 

Dziś śmiało witamy: dotyk, zapach i wzrok. Dziecko powinno spokojnie skupić się na 

lepieniu, wyrywaniu, gnieceniu masy, dlatego też celowo masa jest jednokolorowa. 

Oczywiście z podanych niżej składników można zrobić masy rożnych kolorów używając do 

tego barwników spożywczych – oczywiście jeśli je mamy- ale to niekonieczne.  

Potrzebne będą: 

2 szklanki wody 

2 szklanki mąki pszennej 

2 łyżki oleju 

1 szklanka soli 

2 łyżki soku z cytryny/pomarańczy, cynamon i wanilia lub zapachy spożywcze 

łyżka, garnek ewentualnie wedle życzenia barwniki spożywcze.  

 

Wszystkie składniki mieszamy i gotujemy w garnku na małym ogniu do momentu, kiedy 

masa nabierze odpowiedniej miękkości. Pamiętajcie, aby cały czas mieszać. Teraz tylko 

masa przypominająca ciastolinkę musi ostygnąć i możemy się bawić! Oczywiście dzieci mogą 

zaangażować różne przedmioty i zabawki.  

Warto wiedzieć: Masy plastyczne umożliwiają lepienie, gniecenie, wygniatanie, rwanie, 

ściskanie, odciskanie wzorów, czyli czynności doskonalące małą motorykę. Jest to bardzo 

dobra zabawa dla małych dzieci (nawet tych półtorarocznych pod naszym bacznym okiem), 

gdyż doskonali jeszcze nieskoordynowane ręce, i co ważne, zarówno prawa jak i lewa są 

zaangażowane. Trzeba też pamiętać o właściwym ułożeniu ciała podczas zabawy – plecy 

oparte o krzesło, nogi dotykają podłoża, głowa lekko pochylona. 

 

 

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


24.04.2020 r. (PIĄTEK) 

Temat zajęcia: „Kolorowy zawrót głowy” – zestaw ćwiczeń  z wykorzystaniem  kartek 

papieru  ( źródło: Czasopismo „Bliżej Przedszkola” nr. 2 2019) 

 

1.  „Świeci słonko” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko porusza się swobodnie 

po całym pokoju. Na hasło: Świeci słonko zatrzymuje się i wystawia twarz do słońca.  

 

2. „Kolorowy marsz” – ćwiczenia ramion. Dziecko maszeruje po obwodzie koła, 

naprzemiennie unosząc i opuszczając trzymaną przed sobą kartkę.  

 

3. „Kolorowy slalom” – zabawa bieżna. Rodzic układa kartki w jednej linii,  

z zachowaniem odległości około dwóch kroków między nimi. Dziecko biegnie 

slalomem pomiędzy kartkami. 

 

4. „Słońce” – ćwiczenia karku. Przedszkolak porusza się po obwodzie koła, przyciska 

kartkę brodą do obojczyka tak, aby nie upadła. Na hasło: słońce zatrzymuje się  

i unosi głowę. Po chwili podnosi kartkę z podłogi i kontynuuje ćwiczenie. 

 

5. „Podskoki” – zabawa skoczna. Maluch układa kartkę na podłodze i staje na niej. 

Następnie wykonuje podskoki do przodu lub do tyłu, w zależności od polecenia 

Rodzica, np. Skaczemy do przodu. Skaczemy do tyłu. Skaczemy w bok. 

 

6. „Kolorowe kule” – ćwiczenia stóp. Dziecko staje bosymi stopami na kartce  

i poruszając palcami, próbuje ją „zmiąć”. 

 

7. „Kule w górę” – zabawa rzutna. Przedszkolak podnosi kartkę z podłogi i formuje  

z niej kulkę. Następnie maszeruje po obwodzie koła i na sygnał podrzuca ją, po czym 

próbuje złapać. 

 

8. „Spokojne kolory” – zabawa wyciszająca. Dziecko siada na dywanie i do dźwięków 

dowolnej spokojnej muzyki rozkłada swoją kulkę i rozprasowuje kartkę dłońmi. 

Następnie kładzie się na plecach i umieszcza kartkę na brzuchu. Wciągając 

powietrze nosem i wypuszczając ustami, obserwuje unoszącą się kartkę. 

 

Zabawa popołudniowa:  

„Obrysowywanie cieni- zabawa motoryczna”. 

Do tej zabawy potrzebujemy: kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak 

i dużo słońca! Kartkę kładziemy tak, aby oświetlało ją słońce. Na kartce ustawiamy 

zabawki. Można ustawić na niej jedną lub więcej zabawek, a następnie odrysowujemy 

ich cień. Odrysowywanie cieni, to niezwykle twórcza zabawa pobudzająca dziecięcą 

wyobraźnię i twórczość. Z pewnością zaciekawi każdego, a przy okazji pozwoli na 



odrobinę obserwacji. Oto link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=weWjiEKXz-

I&feature=emb_title 

Zwykłe rysownie na kartce, które jest na wyciągniecie ręki każdego dnia nie jest tak ciekawe jak 

odrysowywanie cieni różnych przedmiotów, a tym bardziej ulubionych zabawek. Dziecko w 

czasie zabawy rozwija zdolności manualne, pobudza wyobraźnię, a także może zaobserwować 

jak odrysowany kształt cienia zmienia się i przesuwa wraz z wędrującym po niebie słońcem. To 

fajny sposób na pokazanie dziecku jak kula ziemska przesuwa się względem słońca. Odrysowane 

kształty możemy dowolnie pokolorować tworząc ciekawą ilustrację.  

 

04.2020 r. ( PONIEDZIAŁEK) 

 

Temat zajęcia: „Dbamy o naszą Ziemię"- promowanie zachowań proekologicznych. 

Zajęcia językowe.  

 

1. Gimnastyka buzi i języka  

Zapraszam do pobrania kart z ćwiczeniami buzi i języka, które „wykonuje” wesoła 

kula ziemska   

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/04/DZIEN-ZIEMI-MINKI.pdf 

 

2. Aktywne słuchanie opowiadania pt. „Wielka przygoda w małym miasteczku”-  

B. Eysmontt (fragmenty) 

Pewnego dnia do miasteczka przywędrował Czarodziej. Nie zajmował się on często czarami, 

bo mały Czarodziej kochał wielkie podróże. Kiedy nadchodziła wiosna, zamykał domek, brał 

kota na ramię i podpierając się czarodziejską pałeczką, ruszał w drogę. Nie wiecie jednak 

jeszcze jednego, że w tych wielkich podróżach Czarodziejowi najbardziej podobały się małe 

miasteczka... I pewnego dnia, kiedy szedł przed siebie, zobaczył z pagórka najpierw rzeczkę, 

a potem mostek. A dalej, za mostkiem, kolorowe kamieniczki, krzywe uliczki. 

– Ha, mój kocie! – zawołał, podskakując do góry Czarodziej. – Przecież to najprawdziwsze 

małe miasteczko, jakie kiedykolwiek widziałem! Prawda, mój kocie? Mały Czarodziej biegł 

tymczasem, jak umiał najszybciej, w stronę miasteczka i wyobrażał sobie, co będzie dalej, 

kiedy wejdzie na rynek, otoczony wesołymi kwiatkami, i zobaczy naokoło wesołe, kolorowe 

kamieniczki. Takie, jakie zawsze widywał w małych miasteczkach. Nagle tuż nad jego głową 

coś przeleciało i z trzaskiem rozbiło szybę. Za krzywym rogiem uliczki rozległ się świst i 

gwizd, a potem za kamieniczkami przegalopowało coś z wielkim hałasem. 

– Ha, mój kocie! A cóż to takiego?! – z przerażeniem wykrzyknął mały Czarodziej, 

podskakując do góry. Ostrożnie, na palcach zbliżył się do rogu uliczki. A kiedy zajrzał za ten 

róg, przeraził się jeszcze bardziej. 

– Czy to możliwe? – wyszeptał cicho Czarodziej. – Czy i ty, mój kocie, widzisz to, co ja 

widzę?! Co stało się z kolorowymi kamieniczkami, błyszczącymi dachami i okienkami? 

Zamiast nich Czarodziej widział podrapane i porysowane ściany, powybijane szyby  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=weWjiEKXz-I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=weWjiEKXz-I&feature=emb_title
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/04/DZIEN-ZIEMI-MINKI.pdf


i wykrzywione okienka. – Co stało się z kolorowymi kwiatkami? Tu i tam rosły tylko chwasty 

i suche badylki. Mały Czarodziej długo nad tym wszystkim kiwał głową. 

– Uratuj, uratuj nasze miasteczko! – zawołały jakieś głosy i z najbliższych bram i okien 

zaczęły wychylać się przerażone twarze mieszkańców. 

– Chętnie! Bardzo chętnie to uczynię! – zawołał mały Czarodziej. – Tylko powiedzcie mi, kto 

to zrobił. 

– To oni! Oni! – odkrzyknęli mieszkańcy. Na rynku rozległ się straszliwy hałas. I wiecie, 

kogo zobaczył mały Czarodziej? Na samym przedzie biegł rudy Felek, wywijając długim 

kijem. Tuż obok galopował piegowaty Stasiek z kamieniem w ręku. A za nimi cała 

rozwrzeszczana gromada Michasiów, Antków, Wojtków i Stefków, nie mówiąc o tych 

małych na końcu, którzy mazali kredą po ścianach i po płotach. 

– Ha, więc to tak, mój kocie! – krzyknął Czarodziej. – To oni niszczą swoje miasteczko! 

Dobrze! Spotka ich za to kara! Tu mały Czarodziej machnął swoją czarodziejską pałeczką i w 

króciuteńkiej chwili całe miasteczko... stało się zupełnie szare. I tak samo szarzy stali się 

wszyscy chłopcy... Stali teraz z otwartymi buziami i dziwili się. 

– Ojejku, co się stało? Co stało się z naszym miasteczkiem? – zaczęła krzyczeć cała 

gromada... 

– No, więc macie to, czegoś sami chcieli! 

– Ale myśmy wcale tego nie chcieli – pisnął Felek. 

– Nie chcieliście? – roześmiał się mały Czarodziej. – A kto zniszczył to śliczne miasteczko? 

Kto zdrapywał kolorowe ściany i wybijał szyby? Kto wyrywał i deptał kwiatki? Kto łamał 

gałęzie i rzucał kamieniami? No, kto to wszystko zrobił, kochani?... Chłopcy się zawstydzili, 

spuścili głowy. 

– I co teraz będzie? – zapytał cichutko Felek. 

– Oczywiście, że od tej pory aż po wszystkie czasy wasze miasteczko będzie najbardziej 

brzydkim, najbardziej smutnym, najbardziej szarym miasteczkiem na świecie – odpowiedział 

mały Czarodziej. A wtedy chłopcy otoczyli Czarodzieja. 

– My nie chcemy, żeby nasze miasteczko było najbardziej brzydkim, najbardziej smutnym i 

najbardziej szarym miasteczkiem na świecie. I bardzo pana prosimy, żeby je pan odczarował. 

A my przyrzekamy... (Rodzicu przerwij opowiadanie i poproś dziecko, aby powiedziało, 

co mogli przyrzec chłopcy Czarodziejowi. Następnie kontynuuj swoją opowieść). 

– No, tak to co innego! – uśmiechnął się mały Czarodziej. – I myślę, że teraz już mogę być 

spokojny o wasze miasteczko... – No, to ruszajmy w dalszą drogę! – wesoło zawołał mały 

Czarodziej. Ale zanim się oddalił, raz jeszcze obejrzał się za siebie i z uśmiechem podniósł 

czarodziejską pałeczkę do góry. 

I.................................................................................................................................................  

(Rodzicu poproś dziecko, aby wymyśliło zakończenie opowiadania. Na zakończenie 

dodaj, że Twoja pociecha miała rację, bo Czarodziej odczarował miasteczko) 

 Omówienie treści opowiadania : 

 Kto odwiedził miasteczko? 

 Czego przestraszył się czarodziej ? 

 Kto niszczył miasteczko i w jaki sposób? (przedstawienie dziecku poniższych 

ilustracji) 

 Jak Czarodziej chciał ukarać dzieci? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Burza mózgów” 

Ziemia jest naszym domem, dlatego musimy o nią dbać. Urządzamy burzę mózgów  

i pozwalamy dziecku opowiadać co dobrego można zrobić dla Ziemi. Następnie 

możemy omówić Kodeks Małego Ekologa ( do pobrania na następującej stronie: 

https://drive.google.com/file/d/135Hofg2Y3RWXe7ZK8yWSOMIeYKxH4iBk/view) 

4. Karta pracy- dla chętnych dzieci 

 

5. Zabawa popołudniowa 

„Zabawy ruchowe” 

1. Bieg w jednym kierunku, reagowanie na zmianę tempa podawanego przez 

Rodzica, który wystukuje drewnianą łyżką rytm na pokrywce  – powoli, szybciej, 

szybko, wolniej, stop.   

2. „Kto silniejszy” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Siad skrzyżny w parach naprzeciwko siebie, podajemy ręce, kolana dziecka dotykają 

kolan rodzica. Przeciągamy się raz w jedną, raz w drugą stronę.  

3.  „Wróbelki” – zabawa z elementem podskoku. Podskoki obunóż w miejscu i do 

przodu. 

https://drive.google.com/file/d/135Hofg2Y3RWXe7ZK8yWSOMIeYKxH4iBk/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.04.2020 r. (WTOREK) 

 

Temat zajęcia: „Chronimy Ziemię”- malowanie palcami, ćwiczenie wycinania różnych 

kształtów. Zajęcia plastyczne. 

 

1. „Ziemskie problemy” –zabawa ruchowa 

 

Dzielimy pokój na pół (np. taśmą malarską, sznurkiem, skakanką, itp.).  Po jednej 

stronie kładziemy obrazek z uśmiechniętą buzią, po drugiej ze smutną. Czytamy 

dziecku o rzeczach, które na Ziemię wpływają dobrze lub źle. Jego zadaniem jest 

przeskoczyć lub przebiec na część pokoju z odpowiednią  miną. 

- sadzenie drzew 

- sadzenie kwiatów 

- zbieranie śmieci 

- zakręcanie kranu podczas mycia zębów 

- korzystanie z materiałowych toreb 

- śmiecenie 

- zatruwanie środowiska 

- kapiący kran 

- telewizor włączony przez całą noc itd. 

  

 

2. Wprowadzenie do tematu pracy plastycznej. 

 

Rozmowa na temat wyglądu Ziemi zainspirowana animacją 3D: 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk 

 

3. Praca plastyczna pt. „Planeta Ziemia”. 

 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy: 

- szablon planety Ziemi  

- farby plakatowe: kolor niebieski, zielony 

- białą kartkę papieru formatu A4 

- klej 

- nożyczki 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na początek dziecko za pomocą malowania palcami wypełnia  kontury „Ziemi” 

farbami plakatowymi . Po wyschnięciu pracy prosimy, aby przedszkolak wyciął 

szablon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło ilustracji: https://thechirpingmoms.com/earth-day-crafts-for-little-ones/ 

 

 Kolejnym etapem  jest odrysowanie dłoni dziecka  na kartce papieru a następnie ich 

wycięcie.  (Jeśli wycięcie dłoni z papieru będzie sprawiało trudność, możemy pomóc 

dziecku, bądź narysować okrąg wokół dłoni i poprosić, aby w ten sposób je wycięło)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thechirpingmoms.com/earth-day-crafts-for-little-ones/


 Na zakończenie przyklejamy wycięte dłonie z papieru do szablonu Ziemi, tak by 

ilustrowały „obejmowanie” Ziemi”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło ilustracji: https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/praca-

plastyczna-chronimy-ziemie/ 

 

4. Zabawa popołudniowa 

„Koty i kotki” – zabawa dydaktyczna. 

 

Opis zabawy: Wycinamy (rys. 1.)  po 10 szablonów kotów o jednakowym kształcie, w 3 

wielkościach – duże, małe, średnie. Na początku można podać dziecku różną liczbę 

kotów w danej wielkości (5 małych, 3 średnie, 6 dużych) 

Dziecko najpierw segreguje je, przelicza, porównuje liczebność (np. Których kotów jest 

więcej, małych czy dużych?, itd.). Następnie Rodzic bierze wszystkie koty i rozpoczyna 

układanie rytmów, a dziecko kontynuuje je, np.: 

 

1) duży- mały- duży- mały- duży- mały ….itd. (rys .2) 

2) mały-  średni- duży – mały- średni- duży….. 

3) duży-duży – mały – duży-duży- mały- duży…… 

4) średni- duży- mały- średni- duży- mały……. 

 

 

 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/praca-plastyczna-chronimy-ziemie/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/praca-plastyczna-chronimy-ziemie/


 

   rys. 1 
 

duży               mały                duży              mały              duży              mały             rys. 2  

 

 


