
 
 

 

Witajcie Super Przedszkolaki i Rodzice:) 

Tematyka tego tygodnia - "Dbamy o Ziemię". 

 Oto propozycje do wykorzystania dla chętnych Słoneczek. Jeśli macie 

ochotę pochwalić się pracami  możecie przesłać do mnie:) Kilka już 

widziałam, wszystkie są super:) pozdrawiam Beata N.:) 

 

 

 

 

Słoneczka zachęcam do doskonalenia czynności samoobsługowych: 

- samodzielnego jedzenia, posługiwania się sztućcami, serwetką 

- dokładnego mycia rąk mydłem, mycia zębów  

-  samodzielnego ubierania się i rozbierania 

- korzystania z toalety, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych:) 

 

 

 

poniedziałek 20.04 

• Zabawa z rymowanką 

- powtarzajcie razem za rodzicem rymowankę:  

Gdy się dzieci chcą przywitać, to dzień dobry mówią wszystkim, uśmiech miły 

posyłają, prawą rączką pomachają:) 

 



• Ćwiczenia logopedyczne 

- zapraszam do ćwiczeń warg, języka, podniebienia miękkiego:) 

- ułóżcie wargę dolną na górnej, a potem górną na dolnej 

- spróbujcie złączonymi wargami wykonać ruchy okrężne 

- dolną wargą zasłońcie dolne zęby, a górną wargą ‒ górne zęby 

- spróbujcie dmuchać przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu 

 - naśladujcie ssanie cukierka 

- prześlijcie całuska mamie - cmokamy 

- wymawiajcie na przemian: a – o 

 

• Ćwiczenia oddechowe -5 razy 

- naśladujcie wąchanie kwiatka, którego trzymacie w dłoni: wdech nosem, 

wydech ustami:) 

 

• Zabawa ruchowa z elementem celowania – Wrzucamy śmieci do kosza.  

Słoneczka ze starej gazety zróbcie kulkę, ściskając ją najpierw prawą ręką , a 

potem – lewą ręką. Ustawcie  kosz w  odległości 2,3,4 kroków od siebie. 

Rzucajcie kulkami z gazety do kosza. Kto nie trafi, powtarza rzut:) 

 

• Czysto, ładnie i bez śmieci - rady Pana śmietnika dla wszystkich 

dzieci - film edukacyjny 

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

 

• 3 latki książka cz. 2, s. 11 

Kolorowanie boków tych obrazków, na których Lena postępuje 

właściwie. 

• 4 latki książka cz. 2, s. 32. Oglądanie obrazków historyjki. 

-  Opowiedzcie o tym, co dzieje się na kolejnych obrazkach. 

-  spróbujcie opowiedzieć  historyjkę 

 

 

wtorek 21.04 

• zabawy klockami - posegregujcie klocki według kształtu, zbudujcie fajną 

budowlę:) 

• Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko  

i wesołe drzewko. 

 Poruszamy sie po pokoju  przy dźwiękach dowolnie wybranej muzyki. 

Podczas przerwy w muzyce  wcielamy się w rolę drzewka, któremu ktoś 

połamał gałązki, ponacinał korę – pokazujecie miną, postawą ciała, jak czuje 

się to drzewko. Potem znowu poruszacie  się przy dźwiękach muzyki. Podczas 

przerwy  pokazujecie, jak się czuje drzewko, o które dba ogrodnik, które ma 

całą korę i gałęzie, radośnie sobie rośnie. 



 

• Kolorowe motyle – zabawy matematyczne 

 - utrwalimy nazwy kolorów, posłuchajcie opowiadania:) 

Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta opuszczały 

zimowe kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. Powróciły ptaki. Nad 

kwiatami fruwały małe zwierzęta – owady. Stokrotkę, która wyciągnęła kwiat 

do słońca, najpierw odwiedził żółty motyl zwany cytrynkiem. Potem – piękny 

niebieski motyl z rodziny modraszków. Usiadł na stokrotce, skosztował 

nektaru i odfrunął. Kolejnym gościem był biały motyl z ciemnymi plamkami – 

bielinek kapustnik, zwany tak z powodu jego częstego odwiedzania zagonów 

kapusty, na której chętnie składa jajeczka. Gdy dzień się powoli kończył, 

pojawił się jeszcze jeden motyl – pomarańczowy – o dziwnej nazwie 

czerwończyk dukacik.  

 - ile było motyli?, policzcie 

- w jakim kolorze był pierwszy motyl?  

- w jakim kolorze był drugi motyl …trzeci, czwarty motyl? 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

•  Zabawa sylwetami motyli - załącznik nr1 

 - wytnijcie motylka   

-  ustawcie  go względem siebie: nad sobą, przed sobą, z boku, za sobą, nisko, 

wysoko:) 

- pokolorujcie go wg własnego pomysłu:) 

 

środa 22.04 

• Zabawa ruchowa ze śpiewem "Ręce w górę|" 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

 Ręce do góry , hop sa sa 

teraz kucnij i złap psa 

ręka prawa , ręka lewa 

i już latasz tak jak mewa 

hop do przodu klaśnij raz 

teraz w dół a w górę dwa 

 



Noga prawa noga lewa 

kręcisz nogą tak jak trzeba 

w lewo raz , w prawo dwa 

skacz na nodze tak jak ja 

obrót w lewo klaśnij raz 

zatańczymy jeszcze raz 

• Zagadki 

- spróbujcie rozwiązać zagadki:) 

             - po podaniu rozwiązania wskażcie odpowiednie obrazki:)  

Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i ciebie. Słońce        

 

Kropelki wody 

na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi 

Pod dach uciekają. Deszcz 

               

Rośnie w lesie lub przy drodze, 

ma koronę oraz pień. 

Mogą na nim mieszkać ptaki, 

ludziom daje miły cień. Drzewo 

 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. Kwiatki 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

•  „Duszki leśne” - piosenka do słuchania 

https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8 

      

Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki, i do pracy zapał wielki. 

                Duszki, duszki, duszki leśne, 

                Wstają co dzień bardzo wcześnie 

                 I ziewając raz po raz 

                 Zaczynają sprzątać las. 

Piorą liście, myją szyszki, aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, bo te duszki to czyścioszki. 



                 Duszki. duszki, duszki leśne.... 

 

Gdy ktoś w lesie czasem śmieci, zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, grzecznie prosi nie śmieć więcej. 

                  Duszki... 

- kto żył w lesie? 

- co miały duszki? 

- co robiły duszki? 

- o co prosiły duszki? 

- zatańczcie dowolnie do piosenki:) 

 

• pokolorujcie flamastrami uśmiechniętą Ziemię, wytnijcie obrazek  - 

załącznik nr2 

 

 

czwartek 23.04  

• Zabawa "Imiona" 

„Każdy imię swoje ma, każdy imię swoje zna. Grzecznie dzisiaj tu 

siedzimy, swoje imię podzielimy” - mówimy  swoje imię, dzieląc je na 

sylaby:) podzielcie na sylaby również imiona całej rodzinki:) 

 

• Zabawa ruchowa „Ziemia, woda, powietrze”  

Na hasło: Ziemia – dotykacie dłońmi podłogi, przykucając jednocześnie. 

Na hasło Woda – chwytacie dłońmi za kolana. 

Na hasło: Powietrze – wskazujecie przestrzeń nad głową 

 

Rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają. Pochłaniają przy tym 

szkodliwe  gazy, a wydzielają tlen, który jest potrzebny do oddychania 

ludziom i zwierzętom. 

Jeżeli ziemia, woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą nie tylko 

ludziom, ale zwierzętom i roślinom, które wtedy chorują. 

 



 
 

- Obejrzyj obrazki i opowiedz, co widzisz na pierwszym obrazku?, na 

drugim? 

- wskaż obrazek, na którym dzieci zachowują się dobrze, a teraz wskaż 

obrazek na którym dzieci zachowują się źle 

 

• "Obietnica" I. Salach  - wiersz do nauki (fragmentami ze słuchu) 

Gdy do lasu pójdą dzieci 

żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki 

dają pożar czasem wielki. 

 

Każdy malec obiecuje, 

że przyrodę uszanuje. 

Nie wystraszy w lesie zwierza, 

co do wody właśnie zmierza 

 

• Ćwiczenia graficzne – Rysujemy rybki  

- rysujcie  w powietrzu rękami kształty małych ryb i dużych ryb.  

 - rysujcie w powietrzu ryby palcami wskazującymi lewej i prawej dłoni.  

 - rysujcie obiema rękami w powietrzu kształty rybek 

- rysujcie rybkę po śladzie kredką świecową, a następnie pomalujcie 

farbami  - załącznik nr3 

 

 



24.04.2020 piątek 

 

• 4 latki  Książka - Karta pracy, cz.2, str.33 

Obejrzyj obrazek. Połącz  fragmenty obrazka umieszczone na dole 

karty z odpowiednimi miejscami na dużym obrazku. 

 

• Posłuchaj uważnie wiersza My, przedszkolaki 

•  odpowiedz na pytania 

 

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli  

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

 zadbać o lasy, powietrze, wodę,  

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę. 

 

To źle marnować wodę w kąpieli  

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie?  

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.  

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,  

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka,  

– a gdy rozgrzeję się jak ognisko,  

– pożar wywołam i spalę wszystko! 

 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,  

– że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki,  

osobno papier, plastik, butelki! 

 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,  

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,  

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 



Przykładowe pytania do wiersza: 

− O czym wiedzą wszystkie przedszkolaki? 

− Kiedy bardziej oszczędzamy wodę – podczas kąpieli czy gdy bierzemy 

prysznic? 

− Jak może zaszkodzić przyrodzie wyrzucona torba foliowa, a jak – szklana 

butelka? 

− Dlaczego powinniśmy segregować śmieci? 

− Co powinniśmy zrobić, gdy wychodzimy wieczorem z pokoju? 

− Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? 

− Co powinno spotkać osobę, która niszczy i truje przyrodę? 

 

• Zabawa ruchowa Kwiatki rosną 

Pobiegaj po pokoju. Na hasło Kwiatek przykucnij i swoim ciałem 

pokaż, jak wzrasta roślina. 

 

• Ćwiczenia logopedyczne –Kwiaty. 

• Kwiaty rosną. 

Naśladujrosnącekwiaty,którechwiejąsięnawietrze–

stopymocnooprzyjopodłogę, nie poruszaj nimi, nogi złącz; lekko kołysz 

tułowiem na boki. 

• Kwiaty wychylają się do słońca. 

Nie zmieniaj pozycji, podnieś jedynie głowę do góry, tak jakbyś się 

opalała. Powiedz na jednym wydechu: Ale ciepło, ale przyjemnie. 

• Wąchamy kwiaty. 

Naśladuj trzymanie kwiatuszka w ręce i wąchaj go – wciągaj powietrze 

nosem,   a wydychaj ustami. 

 

• Jeśli macie ochotę zagrać w grę edukacyjną zapraszamy! 

http://pte.lublin.pl/files/mamo-tato/GRA_3_LATKI.exe 

Uruchomienie gry poprzez plik:  o gra_edukacyjna_3_latki.exe (3 LATKI) 

http://pte.lublin.pl/files/mamo-tato/GRA_4_LATKI.exe Uruchomienie gry 

poprzez plik:   o gra4latki.exe (4 LATKI) 

 

http://pte.lublin.pl/files/mamo-tato/GRA_3_LATKI.exe
http://pte.lublin.pl/files/mamo-tato/GRA_4_LATKI.exe


Załącznik nr 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr3 

 
 


