
Witamy serdecznie wszystkie Żabki w kolejnym tygodniu, podczas
którego będziemy poznawać różne sposoby dbania o przyrodę 

i środowisko naturalne. Zachęcamy Was do prowadzenia obserwacji
przyrodniczych w swoim najbliższym otoczeniu, poznawania roślin i

zwierząt, obserwowania ptaków chociażby z okien swojego domu.
Dzieci, które mają w domu karty pracy mogą je uzupełnić od strony

37 do 41, a z wyprawki plastycznej zrobić kartę nr 24.
Możecie też wykonywać różne prace plastyczne według własnych
pomysłów i pochwalić się nimi, gdy już wrócicie do przedszkola.

Mamy nadzieję, że będzie to niebawem
Miłej zabawy i do zobaczenia.

I jeszcze słówko dla Rodziców

PRZEDSZKOLE 
Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się 
ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku 
(pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie 
czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, 
z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych 
rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne 
jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można 
skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją 
do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. 
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, 
czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w 
wieku przedszkolnym jest zabawa. 
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych 
obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

Fragment z Poradnika MEN Kształcenie na odległość

KWIECIEŃ, tydzień 4 (od 20 do 24. kwietnia)

TEMATYKA TYGODNIA: "Dbamy o przyrodę"

DZIEŃ 1 (poniedziałek)

TEMAT DNIA: "Oszczędzamy wodę"

Przebieg dnia

•• Co zagraża przyrodzie? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Zdjęcia przedstawiające różne środowiska przyrodnicze: las, jezioro, park, ogród.
Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające różne środowiska przyrodnicze: las, jezioro, park,
ogród. R. zwraca ich uwagę na piękno przyrody. Dziecko swobodnie wypowiada się na
temat zwierząt i roślin żyjących w tych środowiskach. Zastanawia się, co może
zagrażać przyrodzie.



Jak dbać o przyrodę? – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Oszczędzajmy
wodę, dbajmy o przyrodę!

Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się robić to
bardzo dokładnie. Tego dnia jak zwykle wyjęła z kubeczka pastę i szczoteczkę, odkręciła kran
i zaczęła szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek
z dinozaurem stał bezczynnie obok.
– Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała podczas
mycia zębów – powiedziała pani. – Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie
mamy kubeczki.
– Znowu zapomniałam – westchnęła dziewczynka. – Ale ja przecież nie leję dużo wody. Tylko
troszeczkę. Naprawdę.
– Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien eksperyment. Może to cię
przekona do oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W tym
czasie pani wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij myć zęby
– powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran.
– Skończyłam! – zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i zaniosła
miskę z wodą do sali. Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki. – A teraz kolejno
nabierajcie wodę z miski do swoich kubeczków.
– Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to możliwe? To ja
zużywam aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka.
– Niestety tak. Codziennie myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zużywa cała
nasza grupa.
– To ja już na pewno się poprawię. Obiecuję.
– Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, w których brakuje
wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo głębokie studnie, żeby się do niej
dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo.
– Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo wody – zawołała Kasia.
– Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta,
jak i rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy
marnować jej bez potrzeby.
– W takim razie w domu też zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas mycia zębów –
obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły.
– W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej
rymowanki. Posłuchajcie:
Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!
Wszystkie dzieci już po chwili zapamiętały słowa rymowanki. Obiecały również, że nie będą
marnować wody.



•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 
R. zadaje pytania:
−− W jaki sposób Ada myła zęby?
−− Dlaczego należy oszczędzać wodę?

•• Rozmowa na temat sposobów oszczędzania wody.
R. kontynuuje rozmowę na temat wody i sposobów jej oszczędzania. Dziecko, podaje sposoby 
oszczędzania wody. Przykłady:
−− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
−− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,
−− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie.

•• Zabawa ruchowa Przeprawa przez wodę.
Woreczki.
R. rozkłada na dywanie (wodzie) woreczki. Umawia się z dzieckiem, że są to kamienie. Dziecko  
przechodzi po kamieniach tak, aby nie wpaść do wody – nie stanąć na dywanie. Po przejściu na 
drugą stronę liczy kamienie, na których stanęło.

•• Karta pracy, nr 37.
Dzieci:
−− oglądają obrazki,
−− opowiadają, co robi Ada z mamą,
−− mówią, jak należy dbać o rośliny,
−− w każdej doniczce rysują jeden kwiatek,
−− liczą, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach.





•• Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Kwiaty rosną.
Odtwarzacz CD, nagranie muzyki relaksacyjnej, spryskiwacz do roślin.
Dzieci są kwiatami. Siedzą skrzyżnie z zamkniętymi oczami. W tle słychać nagranie muzyki
relaksacyjnej. R. podchodzi do dziecka i delikatnie kieruje w jego stronę strumień
ze spryskiwacza. Kiedy dziecko poczuje wodną mgiełkę, klęka i porusza podniesionymi
do góry rękami w jedną i w drugą stronę – płatki falują. Kiedy wszystkie kwiaty zostaną już
zroszone, dzieci wstają i wykonują własne improwizacje taneczne.

DZIEŃ 2 (wtorek)

TEMAT DNIA: "Dbamy o ogródek"

Przebieg dnia

•• Oglądanie książek, czasopism ze zdjęciami ogrodów.
Książki ze zdjęciami ogrodów.
Dzieckowypowiada się na temat ilustracji przedstawiających ogrody. Mówi, co jest na
nich przedstawione, wskazuje charakterystyczne narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie.
R. zwraca uwagę dzieci na występującą w ogrodzie różnorodność fauny i flory.

•• Dzieci dbają o środowisko – masażyk według Bożeny Formy.
Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, za rodzicem i rysuje na jego plecach.
Dzieci:
1. W zgodzie z przyrodą rysują powoli całą dłonią koła, zaczynając od środka
pleców,
żyją wszystkie dzieci. uderzają delikatnie pięściami w różne części pleców,
Kochają jasne słonko, delikatnie uderzają palcami lewej ręki i prawej ręki,
dotykając pleców opuszkami palców,



które na niebie świeci. wykonują koliste ruchy całą dłonią,
2. Nie łamią gałęzi, delikatnie uderzają bokiem dłoni w różne części
pleców,
dbają o rośliny, rysują kwiatek,
podczas wycieczek do lasu delikatnie uderzają rozwartymi dłońmi od dołu
pleców do góry,
nie płoszą zwierzyny. przesuwają rozwarte dłonie od góry pleców w dół,
3. Często też dorosłym kładą dłonie na środku pleców i delikatnie naciskają,
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach uciskają delikatnie ramiona.
śmieci zostawiają.

Wiosenne prace w ogródku – zabawa inscenizowana, na podstawie wiersza
Iwony Róży Salach Ogrodnicy.

•• Wysłuchanie wiersza Iwony Róży Salach Ogrodnicy.

Idą, idą ogrodnicy. Tup!
Niosą grabki i łopatki. Hej!
Będą spulchniać ziemię,
aby lekko było jej.
Puk, puk, puk łopatką.
Szu, szu, szu grabkami.
Tryśnie woda z koneweczki
na nasze grządeczki.

•• Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.
R. pyta dziecko:
−− Dokąd idą dzieci?
−− Co dzieci niosą ze sobą do ogrodu?
−− Co dzieci będą robiły w ogrodzie?

•• Zabawa ruchowo-ortofoniczna Co robimy w ogrodzie?
Bębenek, skakanki.
R. rozkłada na podłodze skakanki (sznurki, wstążki) – ścieżki między grządkami. Dziecko 
swobodnie maszeruje po pokoju wzdłuż skakanek tak, aby nie nadepnąć na grządki. Powtarza 
słowa dźwiękonaśladowcze:tup, tup, tup. Na uderzenie w bębenek zatrzymuje się, milknie, 
naśladuje czynności, jakie wykonuje się w wiosną w ogrodzie, np.:
– kopiemy grządki łopatką – puk, puk, puk,
– grabimy grządki – szu, szu, szu,
– podlewamy kwiaty – palcami naśladują spadanie kropel i mówią: kap, kap, kap.

•• Karta pracy, nr 38.
Dzieci:
−− nazywają, z pomocą osoby dorosłej, przedmioty, które są na zdjęciach,
−− mówią, do czego one służą,
−− mówią, do czego służy konewka,
−− rysują po śladzie rysunku konewki: zaczynają od czerwonej strzałki, potem od niebieskiej,
a na końcu – od zielonej,
−− ozdabiają konewkę według własnego pomysłu.



•• Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Co przyda się w ogrodzie?
Obrazki przedstawiające różne przedmioty (konewkę, grabie, łopatę, motykę, garnek, poduszkę,
skrzynkę na kwiaty, szczotkę do włosów), obrazek przedstawiający ogród.
R. pokazuje obrazek przedstawiający ogród, w którym odbywają się różne prace (wiosną).
Obok niego układa obrazki przedstawiające różne przedmioty (konewkę, grabie, łopatę,
motykę, garnek, poduszkę, skrzynkę na kwiaty, szczotkę do włosów). Dziecko wybiera obrazki
przedstawiające te przedmioty, które przydadzą się do pracy w ogrodzie. Wymieniając
pasujące do obrazka elementy, mówi, w jaki sposób się je wykorzystuje w ogrodzie.



•• Zabawa paluszkowa według Krzysztofa Sąsiadka – Biedronka.
R. prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów; wyciąga przed siebie obie dłonie i recytuje
wierszyk. Podczas kolejnych wersów R. palcami jednej ręki dotyka palców drugiej ręki,
zaczynając od najmniejszego. Na koniec wykonuje dłonią zygzaki i unosi ją ku górze.
Biedronka mała
robaczki spotkała:
z tym się przywitała,
tego pogłaskała,
temu pomachała,
tego zabrać chciała,
z tym się pożegnała…
i do nieba poleciała.


