
20 KWIECIEŃ PONIEDZIAŁEK

TEMATYKA TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ

TEMATYKA DNIA: STRAŻNICY PRZYRODY

Witam kochani po weekendzie.

Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi do pracy …

ZACZYNAMY !

Rozpoczynamy od zapoznania się z tekstem piosenki

 „Ochroń Ziemię” sł. i muz. Krystyna Gowik

I.Mieszkamy na wielkiej kuli.  

 Ta kula to nasza Ziemia. 

  Dorośli ciągle na tej Ziemi   

chcą wszystko zmieniać.   

Wycinają drzewa,  

 śmiecą na leśnej łące,  

 czarny dym z kominów leci   

i zasłania słońce.

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.           

 Ty i ja – jest tu dzieci wiele.  

 Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas



II.Gdy wszystkie na świecie dzieci   

zadbają o piękno Ziemi,   

to wszystko skończy się szczęśliwie,   

nic się nie zmieni.  

 W ogromnym kosmosie  

 Ziemia się nie zgubi,  

 gdy ją każdy mały człowiek  

 nauczy się lubić. 

Porozmawiaj z rodzicem na temat tekstu piosenki. 

Odpowiedz na pytania:

−  Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

− Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 

− Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

− Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, gdy ją 

mały człowiek zacznie lubić?”

Proszę otwórz teraz książkę fioletową część 4 na stronie 12-13, znajdziesz

tam tekst.

Posłuchaj wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody”

Możesz spojrzeć na miniaturę poniżej.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=14

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=14
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=14


Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu:

− Co robiły dzieci w lesie? 

− Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

− Jak wy zachowujecie się w lesie?

Odpowiedz na pytanie: Co to jest las? Jeśli masz problem poproś

 o pomoc rodziców.

Następnie spójrz na schemat drzewa zamieszczony poniżej.

Zwróć uwagę na budowę drzewa.

Postaraj się zapamiętać wszystkie jego elementy.





Spójrz na zdjęcia drzew zamieszczonych powyżej.

Może znasz ich nazwy? Poproś o pomoc rodzica.

Które drzewa są iglaste, a które liściaste?

W dniu dzisiejszym, jak w każdy poniedziałek poznajemy nową literę.

Dzisiaj jest to litera h, H

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=74

Do realizacji pozostaje strona 72 (książeczka różowa).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=74


21 KWIECIEŃ WTOREK

TEMATYKA DNIA: JAK DBAĆ O PRZYRODĘ

Na początek, spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Kogo możemy 

nazwać przyjacielem przyrody ?

Jeśli sprawia Ci to trudność, poproś o pomoc rodzica.

Zastanów się czy Ty jesteś przyjacielem przyrody?

** Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek drzew; nie śmieci;

dokarmia ptaki (zwierzęta); oszczędza wodę, elektryczność; segreguje śmieci; lubi

zwierzęta… 

Otwórz teraz książkę i zobacz w jaki sposób Ada i Olek są 

przyjaciółmi przyrody.

Spoglądamy na stronę 14 i 15 (karty pracy część 4 fioletowa), realizujemy 

materiał.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=16

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=16
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=16


Teraz zajmiemy się klasyfikowaniem z użyciem kart logicznych.

Potrzebujemy: wyprawka – karta H, karta I, nożyczki.

Dzieci dostają karty, wycinają kwiaty. 

Rodzic ma przygotowane kartoniki, na których będzie kodował wraz z dziećmi cechy 

kwiatów przedstawionych na kartkach: 

− wielkość, np. sylwetki człowieka, większa i mniejsza, 

− kolor, np. plamy: różowa, żółta, czerwona, 

− kształt – obrazek róży, pierwiosnka. 

Rodzic mówi i pyta: 

− Przyjrzyjcie się kartom. Co jest na nich przedstawione? 

− Jak można je rozdzielić? (Dzieci podają różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, 

osobno małe kwiaty; rozdzielanie według kształtów kwiatów). 

− Rozłóżcie karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów,

a w drugiej – małych kwiatów. 

− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (Np. małą 

sylwetą człowieka).

− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (Np. większą 

sylwetą człowieka). Dzieci zsuwają karty. N. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą 

(małe lub duże), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których 

obrazki mają wskazaną cechę. 

− Rozłóżcie karty według kolorów. 

− Jak zaznaczycie na kartonikach, jakie kolory mają karty w każdej grupie? (Np. 

plamami w danym kolorze). Dzieci zsuwają karty. Rodzic pokazuje kartonik z 

zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone plamy), a dzieci wybierają spośród 

wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. 

− Rozłóżcie karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów. 

− Jak zaznaczylibyście na kartonikach, jakie kwiaty są na obrazkach w każdej grupie? 

(Rysunkiem tulipana, róży, pierwiosnka). 

Dzieci zsuwają karty. Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (rysunek kwiatu 

tulipana, róży, pierwiosnka), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na 

których obrazki mają wskazaną cechę. 



Teraz rodzic sprawdza, czy dzieci potrafią wyróżnić wskazane cechy kart. 

Pokazuje kartonik z zakodowaną cechą, a dzieci wybierają odpowiednie karty. 

Rodzic wybiera karty, a dzieci mają wskazać kartonik z odpowiednią cechą i ją 

nazwać. Dopiero kiedy rodzic upewni się, że dzieci potrafią wyróżnić i nazwać cechy 

obrazków, może przystąpić do ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie.  

Segregowanie kart ze względu na dwie cechy równocześnie. Wycięte wcześniej z 

wyprawki kartoniki z kwiatami (dla każdego dziecka). Rodzic pokazuje jednocześnie 

dwa kartoniki z zakodowanymi cechami, np. małe, żółte. 

Dzieci muszą wybrać karty przedstawiające: małe żółte kwiaty róży, pierwiosnka, 

tulipana. Rodzic wybiera karty, np. małą czerwoną różę i dużą czerwoną różę. 

Zadaniem dzieci jest wskazanie kartoników z cechami wspólnymi i ich nazwanie 

(czerwone kwiaty róży). Jeżeli dzieci nie będą miały kłopotów z tymi ćwiczeniami, 

można spróbować segregować karty ze względu na trzy cechy, np. żółte, duże kwiaty 

tulipana.

Zastanów się teraz czy masz w domu jakąś książkę o 

przedstawiającą roślinność Polski. Może znajdzie się jakiś atlas, mapa albo 

bajka? Pomyśl ! Weź rodzica za rękę i poszukajcie razem ! Jeśli się coś 

znalazło, proszę porozmawiaj z rodzicem o tym co tam widzicie.



22 KWIECIEŃ ŚRODA

TEMATYKA DNIA: OCHROŃ PRZYRODĘ

Spójrz na zdjęcia zamieszczone powyżej. Co przedstawiają?

Tak, to las !

Czy znasz powiedzenie że lasy to płuca Ziemi ?Czy, wiesz dlaczego?

**  Lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i 

kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne.

Posłuchaj rymowanki i powtórz ją z rodzicem.

Ziemia, ziemia to nasza planeta. 

Dbamy o czyste powietrze. 

Nie chcemy śmieci na leśnej łące. 

Precz z dymem, który zasłania słońce. 



W dniu dzisiejszym do realizacji mamy stronę 16 i17 w kartach 

pracy, część 4, książeczka fioletowa.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=18

Rysowanie na temat: Jaki piękny jest świat!  

Wyprawka, karty do wypchnięcia – ze zwierzętami, z owocami, warzywami, 

roślinami, kredki, kartka. 

Przedstaw na rysunku piękno przyrody – roślin, zwierząt, wykorzystując 

obrazki zwierząt i roślin. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=18
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=18


23 KWIECIEŃ CZWARTEK

TEMATYKA DNIA: HODOWLA HIACYNTÓW

Moi drodzy ! W dniu dzisiejszym mieliśmy założyć małą 

przedszkolną hodowlę. Może uda Wam się to zrealizować w domu. 

Do założenia hodowli potrzeba: cebulki hiacyntów lub innych kwiatów, ziemia 

ogrodnicza, konewka z wodą, łopatka, doniczka.

Dzieci otrzymują doniczki, ziemię, cebulki hiacyntów. . Nabierają ziemię łopatkami do 

doniczek, wsadzają cebulki. Częściowo je przykrywają, podlewają wodą z konewki i 

umieszczają na parapecie okna. Przez następne dni obserwują rozwijające się 

hiacynty. 



Czy wiesz co to jest segregacja odpadów, czyli śmieci?

Czy segregujesz odpady?

**Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce   

i na świecie. 

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie 

odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów 

(surowców) z których zostały wyprodukowane. 

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających 

utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego 

użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów 

(recykling). 

Proszę wyrecytuj tekst Bożeny Formy

Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy, 

segregujemy śmieci, do nich je wrzucamy: 

do żółtego butelki, 

szkło do zielonego, 

gazety i kartony zawsze do niebieskiego. 



https://www.postronienatury.pl/badz-eko

https://www.postronienatury.pl/badz-eko


Dzisiaj do realizacji w kartach pracy mamy stronę 18 i 19

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=20

Do wykonania jest praca plastyczna „Segregujemy śmieci”: wyprawka, karta

21, klej, nożyczki, kredki. 

• Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci. 

• Wycinanie z karty elementów pojemników. 

• Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, 

jakie należy do nich wrzucać (przedstawione na rysunkach). 

• Składanie i sklejanie pojemników zgodnie z instrukcją. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=20
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=20


24 KWIECIEŃ PIĄTEK

TEMATYKA DNIA: LIS I LORNETKA

Spójrz na obrazki poniżej i posłuchaj.

Odpowiedz na pytania:

− Co się stanie z rybami z tej rzeki? 

− Co się  stanie, jeżeli rybak złowi te ryby i je potem spożyje po usmażeniu? 

− Kto tutaj był trucicielem?



 − Co się stało z lasem?

− Co się stało ze zwierzętami, dla których był on domem?

− Kto tu zawinił? 

− Jak można przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia otaczającej nas przyrody? 

Usiądź teraz wygodnie i posłuchaj opowiadania 

Agaty Widzowskiej „Lis i lornetka”.

Ilustracje znajdziesz na stronach 66-69

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-

bbplus-ks/mobile/index.html#p=68

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=68
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=68


Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i

Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo 

nauka w terenie jest znacznie ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie 

chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. W świecie zwierząt nastąpiło wielkie poruszenie.

– Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki! – Nie mówi się 

człowieki, tylko ludzie – poprawiła go łania, spokojnie przeżuwając młode pędy drzew 

iglastych. – Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone 

mrówki. – Kiedyś wielki dwunożny człowiek podeptał nasze całe królestwo! – Pobiegnę

wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed siebie, wymachując 

puszystą kitą. – Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy. – 

Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po 

czekoladzie i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy słońce

rozgrzeje zbyt mocno szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu! – To straszne! – 

oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i będę nimi rzucać. Pac! 

Pac! W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem zbliżył się do 

paśnika. – Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem 

wam, że bać się należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one

mają dobre serca. – Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwały się ptaki. – Zimą 

sypią dla nas ziarenka i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z 



głodu. Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: – Kochani, nie ma się czego bać! 

Te człowieki to bardzo miłe stworzenia. – Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz 

drugi odezwała się łania. – No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do 

nich „moje kochane przedszkolaki” czy jakoś tak… Urządzili sobie piknik na polanie, a

potem posprzątali wszystkie śmieci. Na trawie nie został ani jeden papierek po 

kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki po sokach i pudełeczka po 

jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza na śmieci. – A nie krzyczały? – 

szepnęły wciąż wystraszone zajączki. – Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie 

trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. – O! To znaczy, że szanują nas i las – 

powiedziała do rymu pani zającowa.

– Szanować las najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta. Tego dnia 

dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za 

to, że w lesie zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i 

norek, nie zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po 

zakończonym pikniku. – A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z 

dzisiejszej wycieczki? Zrobimy wystawę o lesie. – Tak! Chcemy! – Ja namaluję 

wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. – I ptaszki. – A ja narysuję mech – postanowił Jacek. 

Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama też postanowiła coś namalować. 

Powstały prawdziwe dzieła sztuki: drzewa iglaste oświetlone słońcem, wiewiórka, 

ślady kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. Jacek namalował czarną plamę i 

oznajmił wszystkim, że to jest nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego w 

łapkach jakiś dziwny przedmiot. – Co to jest? – zapytała Kasia. – To jest lis – 

odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej przypomina psa niż lisa. – A co on 

trzyma? – Lornetkę – odpowiedziała Ada. – Lornetkę? Przecież lisy nie używają 

lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem tam żadnego lisa. – A ja widziałam – 

odparła Ada. – Cały czas nas podglądał! – Naprawdę? – Naprawdę. Ciągle nas 

obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita. – To dlaczego nam nie 

powiedziałaś? – Nie chciałam go spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze

zachować w lesie. – Pewnie, że umiemy! – stwierdził Piotrek. Nauczycielka zebrała 

wszystkie obrazki i przyczepiła je do specjalnej tablicy.  – Jaki tytuł nadamy naszej 

wystawie? – zapytała dzieci. Było wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się 

wszystkim pomysł Ady: „Czas szanować las”.



Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki. – Dlaczego pani 

powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci. – Ona nie jest pusta – uśmiechnęła się 

tajemniczo pani. – Przecież pani nic nie narysowała… – Narysowałam w wyobraźni. 

Mój rysunek przedstawia leśną ciszę. Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy! 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie? 

− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? 

− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis? 

− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola? 

− Kogo narysowała Ada? Dlaczego? 

− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?

KONIEC ! ! !



MOJE KOCHANE MISIE ! 

GRATULACJE ! KOLEJNY TYDZIEŃ ZA NAMI !

BRAWO !

PODZIĘKUJCIE RODZICOM ZA POMOC !

 Dziękuję dzieciom za wykonanie prac a rodzicom za zdjęcia

przesłane do mnie drogą elektroniczną.

 Jest mi bardzo miło gdy otrzymuję takie wspaniałe prace. 

Mój adres n.bobrek@mp18.pl 

Przypominam o materiałach przygotowanych przez p. Patrycję.

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek



MIEJSCA, W KTÓRE WARTO ZAJRZEĆ:

https://www.postronienatury.pl/badz-eko

http://gry.misiakowo.pl

http://kolorowanki-dzieci.pl

http://www.ewa.bicom.pl/dzieci/index.htm

http://www.gulanty.pl

https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A

https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A
http://www.gulanty.pl/
http://www.ewa.bicom.pl/dzieci/index.htm
http://kolorowanki-dzieci.pl/
http://gry.misiakowo.pl/
https://www.postronienatury.pl/badz-eko

