
KWIECIEŃ, tydzień 4 (22-24 kwiecień)

TEMATYKA TYGODNIA: "Dbamy o przyrodę"

DZIEŃ 3 (środa)

TEMAT DNIA: "Sadzimy rośliny"

Przebieg dnia

•• Ćwiczenie pamięci – Kwiaty ogrodowe.
Sylwety kwiatów ogrodowych, np.: hiacynta, tulipana, bratka, róży.
R. układa na stole sylwety kwiatów, np.: hiacynta, tulipana, bratka, róży. Dziecko podaje nazwy
kwiatów uprawianych w ogrodzie i je liczy. Wskazuje, który kwiat jest: pierwszy, drugi, trzeci,
a który – czwarty. Następnie odwraca się, R. chowa sylwetę jednego kwiatu. Dziecko patrzy
i odgaduje, którego kwiatu brakuje, po czym odtwarza początkowy układ kwiatów – dokłada
odpowiedni kwiat.

Na rabatce – zajęcia matematyczne

•• Ćwiczenia rachunkowe – Kwiaty na rabatkach.
3 wąskie prostokąty i sylwety kwiatów: hiacyntów, bratków,
tulipanów, róż (od 1 do 3 sylwet każdego gatunku), w kolorach: białym, żółtym i różowym.
R. pokazuje sylwety kwiatów i je nazywa. Proponuje zabawę w sadzenie kwiatów na rabatkach.

• Sadzenie kwiatów według kolorów płatków.
Dziecko rozkłada prostokąty - rabatki. Na każdym z nich układa kwiaty w danym kolorze.  Dziecko
przelicza kwiaty i mówi, ile kwiatów danego koloru rośnie na jego rabatkach.
• Sadzenie kwiatów według gatunków.
Dziecko sadzi kwiaty według gatunków: na każdej rabatce (każdym prostokącie) układa
kwiaty danego gatunku. R. sprawdza poprawność wykonania zadania. Dziecko przelicza
kwiaty. Mówi, ile kwiatów danego gatunku zasadziło na swojej rabatce.
• Sadzenie kwiatów według instrukcji R.
Dzieckosadzi kwiaty według polecenia R., np.: Na każdej rabatce zasadź po 3 kwiaty.
R. sprawdza poprawność wykonania zadania. Dziecko przelicza kwiaty. Mówi, jakie kwiaty,
jakiego koloru zasadziło na rabatce.
• Sadzenie kwiatów według własnego pomysłu.
Dziecko układa sylwety.
• Oglądanie kwiatowych ogrodów.
Dziecko, wskazując rabatki palcem, mówi, ile kwiatów zasadziło na każdej rabatce. Nazywa kwiaty
i określa ich kolory. 

•• Zabawa ruchowa Bukiety.
Pomoce z poprzedniej zabawy, odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii.
R. zaprasza dziecko do zabawy przy rozłożonych wcześniej rabatkach. Przy dźwiękach muzyki
dziecko spaceruje swobodnie po kwiatowym ogrodzie, omijając leżące sylwety. Na przerwę
w muzyce podnosi wysoko po jednym kwiatku i mówi jego nazwę. R. powtarza zabawę
kilka razy. Na koniec zabawy dziecko tworzy bukiety – zbiera wszystkie kwiatki. 
Z pomocą R. liczy w dostępnym dla siebie zakresie, z ilu kwiatów składa się jego bukiet.



•• Karta pracy, nr 39.
Dzieci:
−− kolorują pierwszy kwiat na różowo, trzeci na pomarańczowo, a piąty – na fioletowo,
−− kolorują pozostałe kwiaty wybranymi przez siebie kolorami.

•• Stemplowanie palcem na temat: Kwitnący ogród.
Kartka z narysowaną trawą i łodygami kwiatów, pojemniki z kolorową farbą.
R. daje dziecku kartkę, na której są narysowane trawa i łodygi kwiatów. Dziecko macza palce
w kolorowych farbach i kończy obrazek. Domalowuje inne elementy przyrody, np.: motyle,
słońce, chmury, drzewa.

DZIEŃ 4 (czwartek)

TEMAT DNIA: "Segregujemy śmieci"

Przebieg dnia

•• Zagadki słuchowe – Co trzymam w ręce?
Parawan, różne przedmioty wykonane z papieru, plastiku i ze szkła, np.: 2 talerze plastikowe,
2 talerze szklane, 2 talerze papierowe.
R. pokazuje dziecku zgromadzone przedmioty, wykonane z papieru, plastiku, ze szkła, i je nazywa. 
Demonstruje dźwięki, jakie one wydają. Następnie siada za parawanem.
Wytwarza dźwięki przy użyciu tych przedmiotów, np. stuka o siebie dwoma szklanymi
talerzykami. Dziecko odgaduje, co R. trzyma w ręce.



 Śmieci z parku – zabawa badawcza.
•• Wprowadzenie.
R. opowiada dziecku o spacerze po parku, podczas którego spotkał panią Wiosnę. Pani Wiosna 
żaliła się, że park jest bardzo zanieczyszczony i jest w nim wiele śmieci. 
Zastanawiała się, kto tak naśmiecił i co w takiej sytuacji można zrobić. R. pyta dziecko,
czy domyśla się, kto zostawił taki bałagan w parku. Dziecko wypowiada się swobodnie.
Wspólnie z R. dochodzą do wniosku, że śmieci trzeba posprzątać i wrzucić do kosza. 

Zadanie 1. Badanie właściwości papieru.
Stolik nakryty niebieską tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne przedmioty
wykonane z papieru, np.: gazeta, kartka, pudełko tekturowe.
R. zaprasza dziecko do pierwszego stolika, nakrytego niebieską tkaniną (lub krepiną), na którym
są ułożone różne przedmioty wykonane z papieru. Prosi dziecko, aby  wybrało jeden przedmiot i 
określiło jego cechy.  Dziecko wypowiada się.
Wniosek: papier jest miękki, da się go drzeć, daje się zgniatać.

Zadanie 2. Badanie właściwości plastiku.
Stolik nakryty żółtą tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne przedmioty wykonane
z plastiku, np.: plastikowe butelka, kubeczek i łyżeczka.
R. przechodzi z dzieckiem do drugiego stolika, okrytego żółtą tkaniną (lub krepiną), na którym
są ułożone różne przedmioty wykonane z plastiku. Prosi dziecko o wybranie jednego przedmiotu
i określenie jego cech. Dziecko wypowiada się. R. uzupełnia jego wypowiedź.
Wniosek: plastik jest lekki, elastyczny lub sztywny.
Plastik to potoczna nazwa tworzywa sztucznego – materiału wytworzonego przez człowieka
z niewystępujących w naturze substancji. Jest on surowcem całkowicie odpornym na wodę
i wiele czynników chemicznych.

Zadanie 3. Badanie właściwości szkła.
Stolik nakryty zieloną tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne (bezpieczne)
przedmioty wykonane ze szkła, np.: małe słoiki, spodki.
R. przechodzi z dzieckiem do trzeciego stolika, nakrytego zieloną tkaniną (lub krepiną), na
którym są ułożone różne przedmioty wykonane ze szkła. Prosi dziecko o wybranie jednego
przedmiotu i określenie jego cech. Dziecko wypowiada się. R. uzupełnia te wypowiedzi.
Wniosek: szkło jest ciężkie, zimne, twarde, przepuszcza światło.
R. informuje dziecko o konieczności segregowania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania
w przemyśle.

•• Zabawa w formie opowieści ruchowej – Mali ekolodzy.
Odtwarzacz CD, nagranie melodii w zmiennym rytmie.
R. zaprasza dziecko na spacer do parku. Włącza nagranie muzyki i opowiada. Dziecko spaceruje,
podskakuje, pochyla się, przykuca – naśladuje zbieranie różnych odpadów
(R. je wymienia) i wrzucanie ich do odpowiednich pojemników (R. wymienia kolory pojemników).

•• Karta pracy, nr 41.
Dzieci:
−− oglądają obrazki,
−− nazywają kolory koszy, które służą do segregowania śmieci,
−− mówią, jakie śmieci do nich wrzucamy,
−− łączą liniami obrazki z odpowiednimi koszami,
−− kolorują odpowiednio kosze: pierwszy – na zielono, drugi – na żółto, trzeci – na niebiesko.



•• Zabawa ruchowa z elementem skłonu – Podnosimy odpady.
Dziecko wolno, spokojnie maszeruje w różnych kierunkach, wykonując skłon. Na zawołanie R.:
Wyrzuć odpady! wykonuje jeszcze trzy kroki, odliczając i naśladując podnoszenie odpadów,
po czym prostuje się, podnosią jedną lub drugą rękę i naśladuje wrzucanie odpadów do
kosza.



Gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie niepotrzebne butelki? – zajęcia
plastyczne.
•• Wprowadzenie zabawą Czarodziejski worek.
Worek, pognieciona kartka, pudełko tekturowe, torebka po cukrze, pusta butelka po soku,
słoiczki po dżemie, puste pudełko po margarynie, plastikowy kubek.
R. prosi  dziecko o wyjęcie z worka jednego przedmiotu i odgadnięcie, co to
jest. Dziecko kolejno wkłada rękę do worka i zgaduje, co chwyciło, po czym kładzie na stoliku
wyjęte przedmioty: gazetę, plastikowy kubek, puszkę, słoik. R. pyta, z jakiego materiału są
wykonane poszczególne przedmioty.

•• Segregowanie odpadów. Wyjaśnienie pojęcia recykling.
3 kartki A3 w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, pognieciona kartka, pudełko tekturowe,
torebka po cukrze, pusta butelka po soku, słoiczki po dżemie, puste pudełko po margarynie, 
plastikowy kubek.
Dziecko ogląda zgromadzone odpady. R. informuje je, że z odpadów, jeśli są posegregowane,
wykonuje się inne, nowe przedmioty. Wyjaśnia pojęcie recykling. Następnie zachęca dziecko
do posegregowania odpadów. Układa na środku kartki w kolorach: niebieskim, żółtym,
zielonym. Dziecko wymienia nazwy przedmiotów i z pomocą R. kładzie je na odpowiednich
kartonach – segreguje odpady. Następnie przelicza odpady każdego rodzaju. Przykłady:

−− papier – kartka w kolorze niebieskim (pognieciona kartka, pudełko tekturowe, papierowa
torebka po cukrze),
−− plastik – kartka w kolorze żółtym (puste pudełko po margarynie, plastikowy kubek),
−− szkło – kartka w kolorze zielonym (pusta butelka po soku, słoiczki po dżemie).
Dziecko przelicza poszczególne odpady. Mówi, których jest najwięcej, a których tyle samo.

•• Część plastyczna.
Wyprawka plastyczna, karta nr 24, kredki, naklejki.
Dzieci:
−− kończą rysować pojemniki na segregowane śmieci właściwymi kolorami,
−− kolorują je zgodnie z kolorami konturów,
−− przyklejają obok każdego z nich odpowiedni rodzaj śmieci, jakie należy do niego wrzucać,
zgodnie z instrukcją.

DZIEŃ 5 (piątek)

TEMAT DNIA: "Jestem przyjacielem przyrody"

Przebieg dnia

•• Oglądanie albumów przyrodniczych. Poznawanie sposobów ochrony przyrody.
Albumy przyrodnicze.
R. ogląda z dzieckiem albumy przyrodnicze. Rozmawia na temat sposobów ochrony przyrody,
np. poprzez zakładanie parków, rezerwatów. Dziecko ogląda ilustracje lub zdjęcia przedstawiające
wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce, poznaje ich nazwy, wypowiada się na 
temat ich wyglądu.



•• Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny – Podaj nazwę.
Obrazki przedstawiające znane dziecku zwierzęta i rośliny.
R. układa obrazki przedstawiające wybrane zwierzęta i rośliny. Następnie wypowiada część nazwy 
(pierwszą sylabę) jednego z tych zwierząt lub jednej z roślin. Dziecko wypowiada całe słowo, po 
czym wybiera właściwy obrazek.

Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem Ireny Róży
Salach Wszędzie czysto.
•• Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Wszędzie czysto.

Czysty dom i czysty ogród,
w lesie czysto, w polu też.
Czysta rzeka i jezioro,
samo zdrowie – wierz mi, wierz.
Brudu nie chce widzieć wcale
ani morze, ani niebo.
Taką cichą mam nadzieję,
nie wiecie dlaczego?
Bo od kogo to zależy,
aby czysty był nasz świat?
By ptak śpiewał, strumyk szemrał,
by w ogrodzie zakwitł kwiat?

•• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
R. pyta dziecko:
−− W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto?
−− Od kogo zależy czystość świata?
−− Jak wygląda świat, kiedy jest czysty?

•• Zabawa Wiem, jak dbać o przyrodę.
Pojemnik z klockami.
Dziecko siedzi w kole. R. kontynuuje rozpoczętą wcześniej rozmowę. Pyta: Co możemy
robić, by chronić przyrodę? Dziecko wypowiada się swobodnie. R. uzupełnia jego wypowiedzi.
Następnie proponuje zabawę. Wypowiada zdania. Jeśli dziecko, zgadza się z tym, co mówi
R, pobiera z pojemnika po jednym klocku, i układa klocki przed sobą, w jednej linii. Przykłady 
zdań:
Oszczędzamy wodę.
Wyrzucamy śmieci do kosza.
Segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników.
Sadzimy drzewa i kwiaty.
Nie depczemy roślin.
Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.
Nie łamiemy gałęzi.
Chodzimy po chodnikach.
Oszczędzamy papier.

•• Improwizacja ruchowa – W ogrodzie pełnym muzyki.
Odtwarzacz CD, nagranie wesołej melodii, szyfonowa chustka.
Dziecko wykonuje siad klęczny i chowa w dłoniach szyfonową chustkę
(symbol pączka kwiatowego, który za chwilę rozkwitnie). Po włączeniu muzyki wolno rozkłada 
dłonie i uwalnia chustkę – kwiatek rozkwita. Następnie w takt muzyki tańczy swobodnie, 



poruszając chustką – kwiatem.

•• Karta pracy, nr 40.
Dzieci:
−− na przykładzie tulipana nazywają części rośliny znajdujące się w kółkach,
−− dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),
−− łączą części z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka,
−− kończą rysunki tulipanów według podanego wzoru,
−− kolorują rysunki.


