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PLAN PRACY NA KWIECIEŃ 2020R. W KRĘGU TEMATYCZNYM: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Wszystkich rodziców bardzo proszę o składanie wypełnionych kart pracy, prac plastycznych, zadań
z wyprawki w jednym miejscu – celem przekazania nauczycielowi do sprawdzenia prac dziecka w umówionym
później terminie. Prace przestrzenne proszę fotografować i przesyłać mms-em.
Proszę o wykonywanie fotografii podczas wykonywania przez dzieci zabaw bądź ćwiczeń ruchowych
i przesyłanie mms-em.
Jeśli dziecko nie wzięło z przedszkola kart pracy część 4, wyprawki, to jest możliwość wydrukowania
poszczególnych kart z Internetu – link poniżej.
Karty pracy cz. 4 - https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/cz-4-6-razemuczymy-sie.html
Wyprawka
https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/wyprawkaszesciolatek-razem-uczymy-sie.html
KRĄG TEMATYCZNY: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
1.
20.04.2020R. – PONIEDZIAŁEK
TEMAT DNIA: LUBIMY NASZĄ PLANETĘ
I
Karta pracy, cz. 4, s. 1.
Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą opiekuna.
„Domino słuchowe” – zabawa słowna.
Dziecko podaje słowo rozpoczynające się taką głoską, jaką kończyło się poprzednie słowo itd. aż zostanie
wypowiedziane 10 słów.
Ćwiczenia poranne z piosenką „Głowa, ramiona” - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE –
Dziecięca piosenka Głowa, ramiona kolana, pięty BZYK.TV
„Sprawny mieszkaniec Ziemi” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 34
„Biegaj – stój” – Dziecko porusza się swobodnie po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę
w muzyce zatrzymuje się i stoi na prawej, a następnie na lewej nodze.
„Skoki przez rzekę” – na dywanie rozłóż skakankę, sznurek lub tasiemkę rozkłada, a następnie przeskakuj
przez nią obunóż.
„Z biegiem rzeki” – Dziecko przechodzi po leżącej na podłodze linie „stopa za stopą”.
„Taniec motyli” – Dziecko porusza się po sali w wyklaskanym przez opiekuna rytmie, naśladując lot motyla.
Na przerwę w klaskaniu dziecko – motyl siada w rozłożonej w otoczkę skakance.
„Zapach powietrza” – Dziecko siedzi na podłodze w siadzie skrzyżnym. Wykonuje głęboki wdech powietrza
nosem i wydech ustami.
II
Temat zajęcia 1: „Kot Łatek” – wprowadzenie litery „ł”, „Ł” na podstawie wyrazu „łodyga”.
Zapoznaj się wraz z UBU z literkami ł, Ł - https://www.youtube.com/watch?v=bttA3e7BbgI - Nauka literek
– UBU poznaje literkę Ł.
Poznaj piosenkę o literkach ł, Ł – zapoznaj się z wyglądem literek ł, Ł i brzmieniem im odpowiadającym.
- https://www.youtube.com/watch?v=JqA9L1wmseo - Alfabet dla dzieci, nauka literek dla dzieci, alfabet
po polsku, litera Ł.
2

Cele:
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ł, Ł.
• Doskonalenie słuchu fonematycznego.
• Określenie głoski j jako spółgłoski.
Środki dydaktyczne: opowiadanie „Kot Łatek” Doroty Kossakowskiej, obrazek przedstawiający łodygę
z tabliczkami demonstracyjnymi: z literą ł, Ł oraz wyrazem łodyga na s. 2 Kart pracy
cz.4, Karta pracy cz. 2, s. 2, cegiełki białe, czerwone, niebieskie, plastelina.
Przebieg:
„Kot Łatek” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej czytanego przez opiekuna.
Kot Łatek właśnie przyszedł ze spaceru. Z rana padał deszcz, ale to nie przeszkodziło mu w odwiedzeniu jego
ulubionych miejsc. Naostrzył pazurki na wysokiej akacji, przepędził myszy i obserwował ptaki. Chciał jednego
z nich złapać i nie zauważył kałuży. Łapy kota wylądowały w wodzie. Pobrudził się też puszysty ogon Łatka.
Teraz Łatek stoi obok stołu i patrzy na wazon z kwiatami. Zastanawia się skąd je zna. Zielona łodyga, fioletowe
kwiaty… - Chyba już je gdzieś widziałem – myśli Łatek. Może w ogródku cioci Krysi, a może w ogródku
sąsiadki. Muszę to jutro sprawdzić…
Wypowiedzi dziecka pełnym zdaniem na temat opowiadania:
- Skąd wrócił Łatek? (Łatek wrócił ze spaceru.)
- Co robił Łatek podczas spaceru? (Łatek podczas spaceru odwiedził swoje ulubione miejsca, naostrzył pazurki
na wysokiej akacji, przepędził myszy i obserwował ptaki.)
- Co ogląda Łatek? (Łatek ogląda wazon z kwiatami.)
- Jak wyglądają kwiaty, które ogląda Łatek? (Kwiaty mają zieloną łodygę i fioletowe płatki.)
- Nad czym zastanawia się Łatek? (Łatek zastanawia się, skąd zna te kwiaty.)
Dzielenie na sylaby wraz z klaskaniem i na głoski słów z opowiadania, które rozpoczynają się głoską ł, Ł:
- łodyga (ło-dy-ga, ł-o-d-y-ga)
- ładny (ład-ny, ł-a-d-n-y)
- Łatek (Ła-tek, Ł-a-t-e-k)
- łaty (ła-ty, ł-a-t-y)..
Wyszukiwanie na ilustracji z karty 2 tego, co w nazwie zawiera głoskę „ł”.
Wymienianie nazw. (łodyga, Łatek, łata, łapa, ławka, stół, zasłona, krzesło).
Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – „łodyga” oraz obrazka przedstawiającego łodygę.
Dziecko przygląda się rysunkowi łodygi oraz literom drukowanym i pisanym małym i wielkim w niebieskich
ramkach na górze karty s. 2 a także wyrazowi podstawowemu – łodyga oraz jego podziałowi na sylaby
i na głoski.
Analiza i synteza słuchowa wyrazu „łodyga”.
- Wybrzmiewanie sylab i głosek. (ło-dy-ga, ł-o-d-y-g-a)
- Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem. (ło-dy-ga – trzy klaśnięcia, bo występują trzy sylaby)
- Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu łodyga. (ł-o-d-y-g-a)
- Liczenie głosek w wyrazie łodyga. (1 ł-2 o-3 d-4 y-5 g-6 a)
Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „ł”.
Podaj przykłady słów z głoską ł:
- w nagłosie, czyli na początku słowa (łopata, łuk, łyżka, …),
- w śródgłosie, czyli w środku słowa (gałka, koło, pałka, …),
- w wygłosie, czyli na końcu słowa (karzeł, anioł, dół, …).
(Można dziecku podpowiedzieć w międzyczasie budując wypowiedzi na jakiś temat, wypowiadając słowa
z głoską ł w środku słowa i na końcu).
Podziel na sylaby wypowiedziane przez Ciebie słowa w połączeniu z klaskaniem.
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Określenie rodzaju głoski ł:
Weź wdech nosem i wydychając powietrze ustami, wybrzmiewaj głoskę ł tak długo, aż wypuścisz całe
powietrze z płuc (łyyyyyyy). (nie dobieraj powietrza – zrób to na jednym wydechu).
Powtórz ćwiczenie: wdech nosem, wydech ustami i głoska ł – słuchaj uważnie. Zastanów się, co słyszysz?
(na początku wybrzmiewania słychać ł a potem słychać y).
Czy teraz już wiesz, jaki to rodzaj głoski - samogłoska czy spółgłoska i dlaczego? (Ł to spółgłoska,
ponieważ słychać dwa dźwięki – ł, y.) (Spółgłoska – to inaczej spółka dwóch dźwięków a samogłoska – sam
jeden dźwięk).
Ułożenie z białych cegiełek schematu wyrazu „łodyga”, a następnie zastąpienie literą „ł” odpowiedniej
cegiełki.
Na kartce napisz wyraz łodyga, a następnie poniżej na rysuj tyle białych prostokątów (białych cegiełek),
ile słyszysz głosek w wyrazie łodyga (6 głosek więc 6 białych prostokątów).
ŁODYGA


Ł
Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „ŁODYGA”:
- Zbuduj model wyrazu łodyga z wykorzystaniem cegiełek czerwonych i niebieskich, pamiętając,
że kolorem czerwonym oznaczamy samogłoski a niebieskim spółgłoski.
Zastanów się, które z głosek w słowie łodyga są samogłoskami, a które spółgłoskami.
Do tego zadania przyda Ci się wierszyk o samogłoskach – czy go pamiętasz?

Samogłosek mamy 6:
a, i, o, u, y, e – cześć!
Określ, które głoski występujące w słowie łodyga są spółgłoskami (czyli wybrzmiewają w połączeniu z drugą
głoską), a które samogłoskami (i brzmią jednym dźwiękiem) i zastąp je prostokątem w określonym kolorze
tzn. samogłoski oznacz czerwonym prostokątem a spółgłoski niebieskim.
Poniżej na kartce narysuj te prostokąty, kolorując je na odpowiedni kolor.
ŁODYGA


- Policz teraz, ile jest samogłosek a ile spółgłosek w wyrazie łodyga. Napisz cyfry przy cegiełkach
w odpowiednich kolorach.
 - 3,
 - 3.
Wyklaskaj samogłoski i wytup spółgłoski w słowie łodyga.
(Ł – tupnij,
O – klaśnij,
D – tupnij,
Y – klaśnij,
G – tupnij,
A – klaśnij).
Karta pracy, cz. 4, s. 3.
Powiedz czy ł to samogłoska, czy spółgłoska. Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru. (spółgłoski
zaznacza się na niebiesko, dlatego litery ł, Ł należy pokolorować na niebiesko).
Zaznacz w wyrazach (na górze karty 3) litery ł, Ł odpowiednim kolorem (niebieskim).
Następnie na dole karty 3 otocz niebieską pętlą rysunki, w nazwie których słyszysz głoskę ł.
Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
Karta pracy, cz. 4, s. 2 - przeczytaj tekst pod obrazkiem. Skorzystaj ze zdjęcia pomocniczego z poznanymi
wcześniej literami i pamiętaj, że poznałaś/łeś jeszcze literę j jak jajko.
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Temat 2: „Nasza Ziemia” – wypełnianie konturów Ziemi farbami plakatowymi.
Cele:
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
• Zwrócenie uwagi na piękno naszej planety.
Środki dydaktyczne: wiersz „Nasza Ziemia” Doroty Kossakowskiej, kontury Ziemi, farby plakatowe, pędzle.
Przebieg:
„Nasza Ziemia” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.
Morza, rzeki, oceany i wysokie góry.
Sosny, dęby oraz świerki co pędzą do chmury.
Błękit nieba, zieleń trawy, ptaki śpiewające.
Deszcz, co dzwoni o parapet i gorące słońce.
Wszystko to jest nasza Ziemia, na której żyjemy.
Drugiej takiej pięknej, nigdzie nie znajdziemy.
„Jak wygląda nasza Ziemia” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Oglądanie mapy świata, zwrócenie uwagi na występujące na niej kolory.
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Wyjaśnienie, co oznaczają kolory umieszczone na mapie.

Kolory brązowe, czerwone – to góry,

Kolory pomarańczowe i żółte – to wyżyny,

Kolory zielone – to niziny.
Kolory niebieskie – to woda
(oceany, morza, jeziora, rzeki).
Kolor biały – to śnieg i lód.
Zabawa ruchowa “Góry, wyżyny, niziny, rzeki i morza”
Dziecko swobodnie biega po pokoju. Na hasło wypowiedziane przez opiekuna – góry, dziecko staje na palcach
z podniesionymi wysoko rękami, na hasło wyżyny – staje na palcach z opuszczonymi rękami, na hasło niziny –
kuca, na hasło – rzeki wije się jak ryba, na hasło – morze pływa ulubionym stylem pływackim. Opiekun
wypowiada hasła w różnym tempie i w różnej kolejności.
Czy pamiętasz nazwy kontynentów i potrafisz je wskazać na mapie?
(Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Azja, Australia, Arktyka i Antarktyda).
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Praca plastyczna „Nasza Ziemia”
Pomaluj farbami na odpowiednie kolory powyższą mapę świata. Możesz się wzorować na poprzedniej
(kolorowej) mapie. Pokaż swoją pracę opiekunom – opowiedz, co przedstawia obrazek. Po wyschnięciu pracy,
odłóż ją na jedno miejsce. Pamiętaj o posprzątaniu stanowiska pracy.
„Układamy zdania” – zabawa słowna.
Dzieci układają zdania, w których każde słowo rozpoczyna się na taką samą głoskę.
Np. Zenek zbiera znaczki.
Krysia koloruje kredkami komin.
Ola ogląda ogromne ogórki.
2.
21.04.2020r. - WTOREK
TEMAT DNIA: DBAMY O ŚRODOWISKO
I
Poznaj słowa rozpoczynające się głoską ł i takie, które mają głoskę ł w środku słowa. https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg - ALFABET – litera Ł – polskie litery, abecadło dla dzieci
po polsku, bajka edukacyjna.
Karta pracy cz. 4, s. 4
Narysuj 10 przedmiotów, rozpoczynających się na głoskę ł i pokoloruj je.
Następnie pisz szlaczek po śladzie i samodzielnie.
Temat 1: Zapoznanie ze sposobem pisania litery ł, Ł.
Cele:
• Prezentacja drukowanej i pisanej litery ł, Ł.
• Zapoznanie ze sposobem pisania litery ł, Ł pisanej i drukowanej.
• Ćwiczenia w pisaniu liter ł, Ł.
Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający łodygę z tabliczkami demonstracyjnymi: z literą ł, Ł
oraz z wyrazem łodyga na s. 2 Kart pracy cz.4, Karta pracy, cz. 4, s. 2, 4.
Przebieg:
Demonstracja litery „ł” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.
- Omówienie miejsca zapisu litery ł, Ł w liniaturze ze zwróceniem uwagi na sposób i kierunek pisania.

We wzorze literki ł, Ł są po dwie czerwone kropki, oznacza to, że litery ł, Ł piszemy dwoma ruchami ręki
tzn. najpierw główną linię piszemy z góry w kierunku dołu – wtedy odrywamy rękę z ołówkiem od kartki.
Wstawiamy ponownie w miejscu, gdzie występuje druga czerwona kropka i piszemy kreskę poziomą,
a następnie odrywamy rękę z ołówkiem od kartki.
Małą literkę ł zaczynamy pisać stawiając ołówek na kartce na niebieskiej linii i piszemy z góry do dołu
laseczkę, zawijając ją do strony prawej na drugiej od góry czerwonej linii. Odrywamy rękę z ołówkiem
od kartki, wstawiamy ołówek na niebieskiej linii po lewej stronie względem napisanej laseczki i piszemy
kreskę poziomą, kończąc po prawej stronie względem napisanej laseczki.
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Wielką literę Ł zaczynamy pisać w górnym polu tuż pod niebieską linią – tam stawiamy ołówek na kartce.
Dojeżdżamy do niebieskiej linii, pisząc falę. Następnie piszemy długą linię pionową aż do drugiej czerwonej
linii, gdzie skręcają w lewą stronę piszemy kółeczko i zakańczamy falą leżącą na dolnej czerwonej linii w taki
sposób, aby tą falę zakończyć w polu pomiędzy czerwonymi liniami. Odrywamy rękę z ołówkiem od kartki,
wstawiamy ołówek na pierwszej czerwonej linii po lewej stronie względem laseczki i piszemy poziomą kreskę
wzdłuż pierwszej z góry czerwonej linii, kończąc po prawej stronie względem napisanej laseczki.
- Analiza kształtu litery ł. Ł
Litera ł drukowane to prosta kreska z góry na dół ze z krótką kreską pisaną na skos względem napisanej linii
pionowej.
Litera Ł drukowana to linia pisana z góry na dół zwracająca się dalej w prawo poziomo ze skośną kreską
przecinającą pionową kreskę.
W literach drukowanych nie występują łuki, fale.
- Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania:
Wykonaj ćwiczenia, aby przygotować ręce do pisania w karcie pracy.
– zaciskaj i otwieraj pięści,
- wyprostuj palce i zginaj palce,
- naśladuj grę na pianinie,
- naśladuj grę na flecie,
- wkręcaj śrubki po kolei każdym palcem,
- klaskaj w dłonie,
- pomasuj każdy palec.
- utocz z plasteliny i ulep litery ł małe, Ł wielkie drukowane i przyczep do kartki z wczorajszym zadaniem
pod cegiełkami.
Nauka pisania litery „ł”, „Ł”.
- Ćwiczenia w pisaniu litery ł, Ł palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na dłoni, na nodze.
Karta pracy cz. 4 s. 5.
Pisz po liniach palcem litery ł małe i Ł wielkie, zaczynając od kropki ze strzałką, oderwij rękę od kartki. Wstaw
palec w miejscu drugiej czerwonej kropki i dokończ pisanie litery. Oderwij rękę od kartki i pisz kolejne litery
palcem jedna po drugiej. Następnie pisz ołówkiem litery ł, Ł po śladzie. Dla chętnych dzieci: napisz literę ł, Ł
samodzielnie według wzoru.
Temat dnia 2: „Nasza Ziemia” – ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.
Cele:
• Umuzykalnianie dzieci.
• Rozwijanie koncentracji uwagi.
• Usprawnianie percepcji słuchowej.
Środki dydaktyczne: rymowanka „Dbamy o Ziemię” Agnieszki Olędzkiej, dowolna muzyka, piosenka „Nasza
planeta” Śpiewające Brzdące
Przebieg:
Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.
Dziecko maszeruje po sali w rytmie wyklaskiwanym przez opiekuna. Na przerwę w muzyce dziecko
zatrzymuje się i naśladuje poruszanie się zwierząt. Podczas pierwszej przerwy w klaskaniu naśladuje ptaki,
podczas drugiej naśladuje żaby, a podczas trzeciej niedźwiedzie.
„Lustrzane odbicie” – ćwiczenie koncentracji uwagi.
Dziecko dobiera się w parę z opiekunem i staje zwrócone twarzą do opiekuna. Jedna osoba z pary wykonuje
rękami ruchy ilustrujące słyszaną dowolną muzykę. Druga osoba naśladuje ruchy partnera. Potem następuje
zamiana ról.
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„Dbamy o Ziemię” – wspólne śpiewanie rymowanki A. Olędzkiej na melodię „Panie Janie”.
Dużo śmieci, dużo śmieci.
Wszędzie jest, wszędzie jest.
Żeby było czysto, trzeba je pozbierać.
Spieszmy się, śpieszmy się.
Nasza ziemia, nasza ziemia.
Czysta jest, czysta jest.
Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy.
Cieszmy się, cieszmy się.
Segregujmy, segregujmy.
Śmieci dziś, śmieci dziś.
Segregacja śmieci, segregacja śmieci.
Ważna jest, ważna jest.
Wsłuchaj się w słowa i melodię piosenki pt: “Nasza planeta”. Postaraj się zaśpiewać razem z dziećmi.
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I – Śpiewające brzdące – Nasza planeta – piosenki dla dzieci
Śpiewające Brzdące
Piosenka „Nasza planeta”
1. Nasza planeta wzywa nas.
Na Ziemi misję zacząć czas.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
Ref.:

Trzeba nam zieleni,
Czystej atmosfery,
Segregacji śmieci,
Pomogą w tym dzieci.

2. Ekologiczna misja trwa,
Sadzimy drzewa, gdzie się da.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
Wyprawka, s. 28.
Wytnij obrazki i ułóż w pary tak, aby ich nazwy rymowały się i przyklej je do kartki parami.
3.
22.04.2020R. – ŚRODA
TEMAT DNIA: DZIEŃ ZIEMII – CZY JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY?
I
Pokoloruj obrazek konturowy. Postaraj się kolorować ‘kreska przy kresce’ i nie wyjeżdżając za linie.
Dorysuj ołówkiem brakujące pojemniki: brązowy – na bioodpady i czarny – na odpady zmieszane.
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Temat 1: „Dbamy o nasze środowisko” – słuchanie opowiadania Bożeny Koronkiewicz.
Cele:
• Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat.
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Wdrażanie do uważnego słuchania.
Środki dydaktyczne: opowiadanie „Dbamy o nasze środowisko” Bożeny Koronkiewicz, bajka edukacyjna
pt. „Ekologiczny dom”.
Przebieg:
„Dbamy o nasze środowisko” – słuchanie opowiadania B. Koronkiewicz czytanego przez opiekuna.
- Pani w przedszkolu dzisiaj nam mówiła, że powinniśmy wszyscy dbać o nasze środowisko. Jutro będziemy
rozmawiać, jak można to robić, a ja nic na ten temat nie wiem – powiedział Tomek przy kolacji.
- Jak to nic nie wiesz? – zdziwiła się mama. Przecież my zawsze staramy się postępować zgodnie z zasadami
ekologii.
- a co to znaczy?
- to znaczy, że robimy wszystko, aby dbać o Ziemię.
- na przykład?
- na przykład segregujemy śmieci. Oddzielnie wyrzucamy makulaturę, oddzielnie szkło, plastiki, odpady
zielone. Nie należy marnować tego, co da się powtórnie przetworzyć.
- a oddzielnie elektrośmieci – wtrącił tata. – Żeby nie zaśmiecały nam planety, trzeba je specjalnie utylizować.
- to dlatego w sklepach są pojemniki na stare baterie, a w aptekach na lekarstwa? Żeby ich nie mieszać
z innymi śmieciami? – spytał Tomek.
- No właśnie.
- Używamy też ekologicznych toreb – powiedziała mama.
- i oszczędzamy wodę – dodała Małgosia, starsza siostra Tomka. Dlatego Ci mówiłam, żebyś ją zakręcał, jak
myjesz zęby, bo masz już wodę w kubeczku.
- Ale dlaczego mamy oszczędzać wodę, przecież jest jej dużo – zastanowił się Tomek.
- My mamy dużo, ale jest wiele miejsc na Ziemi, gdzie jej brakuje. Nie można marnować wody bez potrzeby.
- Żywności też nie można marnować. Trzeba kupować tyle, ile się zje i nakładać na talerz też tyle, ile dasz radę
zjeść. Zobacz, nie ruszyłeś jeszcze swojej porcji – zwróciła uwagę mama – a jedzenia nie można wyrzucać.
- Tak, tak, wiem, że jedzenia też brakuje na świecie. Zagadałem się, ale zaraz zjem, bo jest pyszne – powiedział
Tomek i zabrał się za swoją kolację. – Najważniejsze, że już wiem, co jutro powiem w przedszkolu.
- i pamiętaj o gaszeniu światła, gdy wychodzisz ze swojego pokoju, bo energię też trzeba oszczędzać –
uśmiechnął się tata.
– Myślę, że jak wszystkie dzieci we wszystkich przedszkolach nauczą się dbać o swoje najbliższe środowisko,
to nasza planeta będzie piękna, zielona i przyjazna swoim mieszkańcom jeszcze przez wiele, wiele lat.
Wypowiedzi dziecka w oparciu o wysłuchane opowiadanie:
- O czym dzieci z grupy Tomka będą rozmawiać na zajęciach? (Dzieci z grupy Tomka będą rozmawiać
na zajęciach o dbaniu o środowisko.)
- Jakich zasad przestrzega rodzina Tomka? (Rodzina Tomka przestrzega zasad ekologii.)
- Jak należy postępować ze śmieciami? (Śmieci należy segregować.)
- Czy pamiętasz, jak należy segregować odpady? (Do żółtego pojemnika należy wrzucać plastiki i metale,
do niebieskiego pojemnika – makulaturę, czyli papier, do zielonego – szkło, do brązowego – bioodpady
(obierki, ogryzki), do czarnego – odpady zmieszane.)
- Co to są elektrośmieci? (Elektrośmieci są to zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są zasilane
na prąd lub na baterie.)
- Co należy oszczędzać? (Należy oszczędzać wodę, żywność i prąd. )
- Kogo można nazwać przyjacielem Ziemi? (Przyjacielem Ziemi można nazwać kogoś, kto nie niszczy
przyrody i dba o środowisko.)
Obejrzyj bajkę edukacyjną o dbaniu o naszą Ziemię - https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs –
Ekologiczny dom – bajka edukacyjna.
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Temat 2: „Dbamy o naszą planetę” – ćwiczenia gimnastyczne przy piosenkach.
Cele:
• Doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo - ruchowej
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie zwinności.
Forma: ćwiczenia przy muzyce kształtujące zwinność i prawidłową postawę ciała
Przebieg:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
Przebierz się w wygodny strój do ćwiczeń.
2. Część główna:
Zabawy ruchowe do piosenek:
Skaczemy, biegniemy – wygibasy z naszej klasy – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
Najpierw skłon – Wygibasy z naszej klasy
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

–

Piosenka

dla

dzieci,

dziecięce

hity!

-

Duży i mały skok – Wygibasy z naszej klasy – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
3. Część końcowa:
Ćwiczenie oddechowe:
W marszu po pokoju wznosy ramion bokiem w górę z wdechem i opusty bokiem w dół z wydechem.
Powtarzamy 6 – 8 razy.
Możesz ćwiczyć do piosenek poza zajęciami.
Po ćwiczeniach obejrzyj bajkę - https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k – Rady na odpady –
bajka edukacyjna.
„Jak będzie wyglądać nasza Ziemia za 100 lat” – zabawa twórcza.
Dziecko wypowiada się na temat przyszłości Ziemi. Wskazuje zachowania ludzi wyniszczające Ziemię. Podaje
propozycje działań ratujących naszą planetę.
Karta pracy, cz. 4, s. 6, 7.
Popatrz uważnie na obrazki. Powiedz, co jest dobre dla Ziemi, a co jej szkodzi. Ramki obrazków
przedstawiających dobre zachowanie pokoloruj na zielono, a ramki obrazków przedstawiających złe
zachowanie na czerwono.
„Pomagamy naszej Ziemi” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wyklaskanym przez opiekuna, naśladując zbieranie śmieci.
Na przerwę w klaskaniu dziecko zatrzymuje się i powtarza rytmicznie rymowankę: „Przyrodę chronimy, nigdy
nie śmiecimy”. Zabawę powtarzamy 3 razy.
„Dokończ zdanie” – zabawa słowna.
Opiekun rozpoczyna zdanie, a dziecko mówi dalszą część. Jestem przyjacielem Ziemi, ponieważ…
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4.
23.04.2020R. - CZWARTEK
TEMAT DNIA: DZIEŃ KSIĄŻKI. ZIELONA PLANETA.
I
„Co z tego powstanie?” – zabawa graficzna.
Dziecko dostaje kartkę z narysowanymi elementami (kółko, kreska, linia falista). Zadaniem dziecka jest
dorysowanie elementów, aby powstały trzy rysunki.
Temat 1: „Świat w naszych rękach” – wprowadzenie piosenki.
Cele:
• Umuzykalnianie dzieci.
• Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.
• Doskonalenie poczucia rytmu.
Środki dydaktyczne: film o powstawaniu książek ilustrowanych, książka Zielona brygada, piosenka „Świat
w naszych rękach” ZOZI.TV
Przebieg:
Obejrzyj film o tym, jak powstaje książka - https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk –
Jak powstaje książka ilustrowana?
Obejrzyj książkę: Zielona brygada czyli przedszkolaki na straży klimatu. Książka Ministerstwa
Środowiska - Wierszyki o klimacie, o tym co mu grozi i jak może go chronić każdy przedszkolak – tekst
Batkobal z ilustracjami Agnieszki Prus. - http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=63&id=141
Poproś opiekuna o to, aby systematycznie czytał Ci wierszyki dotyczące środowiska.
„Gdzie leży nakrętka” – zabawa ćwicząca orientację przestrzenną.
Dziecko wybiera jedną nakrętkę i porusza się z nią po sali w rytmie słyszanej muzyki. Na przerwę w muzyce
kładzie nakrętkę – zgodnie z instrukcją opiekuna: z prawej strony, z lewej strony, przed sobą, za sobą.
Wsłuchaj się w słowa i melodię piosenki. - https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE – Zozi –
Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci)
ZOZI.TV Eko piosenka
„Świat w naszych rękach”
1.

Ci co lubią segregację,
otóż oni mają rację.
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki.
Ref. Cały świat jest w naszych rękach,
Właśnie o tym ta piosenka.
Możesz dbać o cały świat,
Chociaż masz niewiele lat. (2x)
2.
A recykling trudne słowo,
chodzi o to, by na nowo,
z naszych śmieci zrobić coś
papier, plastik albo szkło.
Ref. Cały świat jest w naszych rękach,
3. Więc dorośli oraz dzieci,
Posłuchajcie,
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,
Żeby jutro dobrze żyć.
Ref. Cały świat jest w naszych rękach,

… (2x)

… (2x)
12

Wypowiedzi całymi zdaniami dziecka na temat piosenki:
- Na czym polega segregacja odpadów? (Segregacja śmieci to wkładanie np. papieru, szkła, plastików i metali
do odpowiednich pojemników.)
- Wyjaśnij, co oznacza słowo recykling? (Recykling oznacza, że z odpadów można zrobić coś na nowo.)
- Co możesz robić, chociaż masz niewiele lat? (Chociaż mam niewiele lat, mogę dbać o cały świat.)
- Czy Ty segregujesz odpady w domu? (T/N)
Postaraj się zaśpiewać piosenkę razem z dziećmi albo chociaż sam refren.
Temat 2: Jak dbać o Ziemię?
Cele:
 .Poszerzanie wiadomości na temat ekologii.
 Kształtowanie postaw proekologicznych.
 Doskonalenie sprawności manualnej.
Środki dydaktyczne: bajka o segregacji śmieci, karta pracy cz. 4 s. 9, obrazek konturowy, kredki.
Przebieg:
Obejrzyj bajkę o segregacji śmieci - https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I – Inżynierka
Wilczyca (Segregacja śmieci) – bajka
Karta pracy, cz. 4, s. 9.
Opowiedz, co widzisz na obrazkach. Ułóż zdanie do każdego z nich. Policz słowa w każdym zdaniu.
W ramkach pod obrazkami narysuj tyle kropek, ile jest słów w danym zdaniu.
Znaki ekologiczne:
Opakowanie nadaje się do recyklingu.

Dbaj o czystość. Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza tak,
aby nie zaśmiecać otoczenia.

Karta pracy, cz. 4, s. 9.
Rysuj po śladzie. Powiedz, co oznaczają przedstawione obrazki?
„Sylaby” – zabawa słowna.
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Zabawę rozpoczyna opiekun, wypowiadając sylabami dowolne słowo. Dziecko określa ostatnią sylabę,
a następnie podaje słowo rozpoczynające się taką samą sylabą.
Opowiedz, co się dzieje na poniższym obrazku. Pokoloruj obrazek konturowy.

5,
24.04.2020r. - PIĄTEK
Temat dnia: DZIEŃ DRZEWA - CHRONIMY ZIEMIĘ.
Temat 1: Co nam daje życie - rośliny, woda.
Cele:
• Rozwijanie inwencji twórczej.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
• Zachęcanie do oszczędzania wody.
Środki dydaktyczne: zagadki Doroty Kossakowskiej, Karta pracy, cz. 4, s. 8, rolki po papierze toaletowym,
brystol, kolorowa bibuła, kolorowy papier, klej, nożyczki, kredki, wyprawka s. 29,
filmiki.
Przebieg:
Karta pracy, cz. 4, s. 8.
„Coś z niczego” – wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje.
Wokół nas jest dużo rzeczy zużytych, niepotrzebnych. Można je wykorzystać tworząc z nich coś nowego.
Powiedz, co wykorzystano do zrobienia przedstawionych na zdjęciu przedmiotów.
Przebieg:
Rozwiązanie zagadki.
Ma pień i koronę co rośnie do góry.
Mieszkają na nim ptaki, które widzą chmury. (drzewo)
Przyjrzyj się eksperymentom i dowiedz się, jaki jest tlen i skąd się bierze. - https://tuptuptup.org.pl/skadsie-bierze-tlen/
Obejrzyj filmik o sekretnym życiu drzew. - https://www.youtube.com/watch?v=zJnswL1sxXg - SEKRETNE
ŻYCIE DRZEW – Trailer.
Co nam daje drzewo?
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Budowa drzewa:

„Drzewo” – ozdabianie i łączenie kartonu.
Tworząc drzewo, wykonuj następujące czynności:
- oklej rolkę po papierze kuchennym lub toaletowym brązową bibułą,
- wytnij z białego brystolu koronę drzewa i pokoloruj ją z obu stron,
- ozdób drzewo liśćmi wyciętymi z kolorowego papieru,
- ponacinaj rolkę w dwóch miejscach i połącz koronę z pniem.
Samodzielna praca dzieci.
Sprzątnij stanowisko pracy.
Urządzenie wystawki prac. Pracę odłóż do pozostałych prac przestrzennych.
Obejrzyj filmik i dowiedz się, jak powstaje papier - https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI –
Od drzewa do papieru.
Zagadka Doroty Kossakowskiej
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Płynie w rzece i strumyku.
Jest także w jeziorze.
W twoim domu płynie z kranu
O każdej porze. (woda)
„Woda daje życie” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Powiedz, do czego potrzebna jest woda?
Zwróć uwagę na konieczność oszczędzania wody.
Poproś
opiekuna,
aby
pokazał
Ci,
jak
można
założyć
hodowlę
fasoli.
http://przyrodana6.blogspot.com/p/jak-zaozyc-hodowle-fasoli-instrukcja.html. Przyjrzyj się etapom wzrostu
rośliny.
Wyprawka s. 29
Zastanów się, jakie są etapy wzrostu fasoli.
Wytnij obrazki. Ułóż obrazki według właściwej kolejności tak, aby powstała historyjka pt. „Jak rośnie fasola?”
W pustych kwadratach zaznacz za pomocą kropek lub cyfr kolejność zdarzeń. Opowiedz historyjkę obrazkową.
Przyklej obrazki w kolejności wydarzeń do kartki i odłóż ją do pozostałych prac.
Dla chętnych dzieci: Załóż własną hodowlę fasoli w domu z pomocą opiekuna. Systematycznie doglądaj
roślinkę, dbaj o nią i podlewaj.
Karta pracy, cz. 4, s. 9.
Do każdego obrazka ułóż zdanie. Policz wyrazy w swoim zdaniu. Pod obrazkami narysuj tyle kropek, ile
wyrazów jest w zdaniu.
Temat 2: „Dbamy o naszą planetę” – ćwiczenia gimnastyczne przy piosenkach.
Cele:
• Doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo - ruchowej
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie zwinności.
Forma: ćwiczenia przy muzyce kształtujące zwinność i prawidłową postawę ciała
Przebieg:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
Przebierz się w wygodny strój do ćwiczeń.
2. Część główna:
Zabawy ruchowe do piosenek:
Skaczemy, biegniemy – wygibasy z naszej klasy – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
Najpierw skłon – Wygibasy z naszej klasy
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

–

Piosenka

dla

dzieci,

dziecięce

hity!

-

Duży i mały skok – Wygibasy z naszej klasy – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
3. Część końcowa:
Ćwiczenie oddechowe:
W marszu po pokoju wznosy ramion bokiem w górę z wdechem i opusty bokiem w dół z wydechem.
Powtarzamy 6 – 8 razy.
16

Możesz ćwiczyć do piosenek poza zajęciami.
Wyjdź z rodzicami na spacer – zadbajcie o przebywanie na świeżym powietrzu.
„Dbamy o środowisko” – spacer – zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu.
Literatura:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
2. „Zabawy z porami roku” - program wychowania przedszkolnego, Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska
– Baraniuk, wyd. edukacyjne Podręcznikarnia 2019
3. Przewodnik metodyczny „Sześciolatek. Razem uczymy się” cz. 4, Dorota Kossakowska, Agnieszka
Olędzka, wyd. edukacyjne Podręcznikarnia
Źródła internetowe:
1. Karty pracy cz. 4 - https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/cz-4-6razem-uczymy-sie.html
2. Wyprawka
https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/wyprawkaszesciolatek-razem-uczymy-sie.html
3. Ćwiczenia poranne z piosenką „Głowa, ramiona” - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE –
Dziecięca piosenka Głowa, ramiona kolana, pięty BZYK.TV
4. https://www.youtube.com/watch?v=bttA3e7BbgI - Nauka literek – UBU poznaje literkę Ł.
5. https://www.youtube.com/watch?v=JqA9L1wmseo - Alfabet dla dzieci, nauka literek dla dzieci, alfabet
po polsku, litera Ł.
6. https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg - ALFABET – litera Ł – polskie litery, abecadło dla
dzieci po polsku, bajka edukacyjna.
7. https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I – Śpiewające brzdące – Nasza planeta – piosenki dla
dzieci
8. https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs – Ekologiczny dom – bajka edukacyjna.
9. https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
10.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ– Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
11.
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M– Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
12.
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k – Rady na odpady – bajka edukacyjna.
13.
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk – Jak powstaje książka ilustrowana?
14.
.http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=63&id=141 - Zielona brygada czyli przedszkolaki na
straży klimatu. Książka Ministerstwa Środowiska - Wierszyki o klimacie, o tym co mu grozi i jak może go
chronić każdy przedszkolak – tekst Batkobal z ilustracjami Agnieszki Prus
15.
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE – Zozi – Świat w naszych rękach (ekologiczna
piosenka dla dzieci)
16.
https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I – Inżynierka Wilczyca (Segregacja śmieci) – bajka
17.
https://tuptuptup.org.pl/skad-sie-bierze-tlen/
18.
https://www.youtube.com/watch?v=zJnswL1sxXg - SEKRETNE ŻYCIE DRZEW – Trailer.
19.
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI – Od drzewa do papieru.
20.
http://przyrodana6.blogspot.com/p/jak-zaozyc-hodowle-fasoli-instrukcja.html
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