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Kwiecień, tydzień 4. Dbamy o przyrodę 

Dzień 1. Jak dbać o przyrodę 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

„Odgłosy wody”- zabawa wprowadzająca, zagadki słuchowe. 
Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę! - opowiadanie Barbary 

Szelągowskiej, rozwój mowy, rozmowa na temat tekstu. Rozmowa 
na temat sposobów oszczędzania wody.  
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Podskocz, klaśnij 

i przykucnij.  
Film edukacyjny „Woda krąży – woda wraca. Obieg wody w 
przyrodzie”. 

Omiń ślimaka - zabawa ruchowa z elementem równowagi. 
Jak należy dbać o rośliny - zabawa matematyczna, rozumienie 

pojęcia tyle samo. 
 

Przewodnik cz. 4, s. 33 
 

Karty pracy cz. 2, nr 37 
 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=ylxVLAxOxDY 

Tekst opowiadania lub 
nagranie B. Szelągowskiej 

„Oszczędzajmy wodę, 
dbajmy o przyrodę!”, 
kartka i kredki, dowolny 

instrument, film 
edukacyjny „Woda krąży 
– woda wraca. Obieg 

wody w przyrodzie” 

 

 

Dzień 2. Dbamy o ogródek 

Ekologiczne reggae - zabawy umuzykalniające przy piosence. 

Kastaniety - zabawa rozwijająca sprawność ruchową.  
Ćwiczenie oddechowe - Listek - z wykorzystaniem nagrania piosenki 

Ekologiczne reggae.  
Dzieci dbają o środowisko – masażyk według Bożeny Formy. 

Karty pracy cz. 2, nr 38 

 
Przewodnik cz. 4, s. 38 

Nagranie piosenki, Teksty 

rymowanek, kastaniety 
(mogą być plastikowe 

jajka wypełnione 
grochem), papierowy 

 

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


Zabawy badawcze Nasionka. Poszukiwanie nasion, pestek w 

owocach i warzywach.  
Ogrodnicy - wiersz Iwony Róży Salach. Rozmowa na temat 
czynności opisanych w wierszu z wykorzystaniem ilustracji.  

 

listek, warzywa i owoce z 

nasionami, nasiona 

 

Dzień 3. Na rabatce 

Na rabatce - zabawy matematyczne z wykorzystaniem karty pracy, 
rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie 

umiejętności matematycznych. Kwiaty na rabatkach, sadzenie 
kwiatów - ćwiczenia rachunkowe, wykonywanie ćwiczeń zgodnie z 
instrukcją.  

Kwitnące kwiatki - zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalony 
sygnał. 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Celuj do butelek. 
Co trzymam w ręce? - zagadki słuchowe, wydobywanie dźwięków z 
przedmiotów codziennego użytku.  

 

Karta pracy cz. 2, nr 39 
 

Przewodnik cz. 4, s. 41 

sylwety kwiatów 
pomalowane przez dziecko 

(każdy rodzaj w 3 
kolorach- żółtym, białym, 
różowym)- można je 

zastąpić figurami 
geometrycznymi z papieru, 

3 brązowe prostokąty- 
grządki, 5 plastikowych 
butelek, piłka, przedmioty 

z różnego materiału; szkła, 
papieru, metalu 

 

 

Dzień 4. Gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie niepotrzebne butelki? 

Gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie niepotrzebne butelki? 

– prezentacja multimedialna. Zwrócenie uwagi na konieczność 
segregowanie odpadów. Wyjaśnienie pojęcia recykling. 
Zabawa ruchowa z elementem skłonu - Podnosimy odpady. 

Ekologiczna gąsienica - praca plastyczna. Rozwijanie sprawności 
manualnej, umiejętności posługiwania się nożyczkami. Zwrócenie 

uwagi na możliwość ponownego użytkowania surowców. 
Mali ekolodzy - zabawa bieżna.  
Rozróżnianie do jakich pojemników wyrzucamy poszczególne 

rodzaje odpadów z wykorzystaniem karty pracy.  
 

Karta pracy cz.2, nr 41 

 
Przewodnik cz. 4, s. 45 

prezentacja multimedialna 

(załącznik), 2 białe kartki, 
kolorowy papier, klej, 
nożyczki, plastikowe 

nakrętki, ołówek, nagranie 
dowolnej muzyki, kredki 

 

 



Dzień 5. Wszędzie czysto - podsumowanie wiadomości 

Wiosenne prace w ogrodzie - gry online. Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych. Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej, 
umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. 
Papier, plastik, szkło - zabawa ruchowa, poruszanie się zgodnie z 

wygrywanym rytmem.  
Wyszczególnianie i nazywanie części, z których składa się roślina 

na przykładzie tulipana - karta pracy. 
Ekologiczne reggae - zabawa muzyczno-ruchowa. Swobodne 
interpretacje ruchowe. 

Wszędzie czysto - wiersz Iwony Róży Salach, rozmowa na temat 
wiersza, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata. 

 

Karty pracy cz. 2, nr 40 

 
https://www.logopestka.pl/ 
przedszkole-online-9-

wiosenne-prace-w-
ogrodzie/  
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komputer, przedmioty 

wykonane z papieru, 
plastiku, szkła, tekst 
wiersza 
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