
Grupa VII-Pietruszki  

Dbamy o przyrodę 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):  

• rozwijanie mowy, 

• kształtowanie postaw proekologicznych, 

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, 

• utrwalanie poznanych liter, 

• przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej tego, czym są pieniądze, do czego służą i skąd się je bierze, 

• rozwijanie umiejętności liczenia, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

• rozwijanie sprawności manualnych, 

• zachęcanie do segregowania śmieci, 

• zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej, 

• wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, 

• zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko, 

• wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Kwiecień 2020  

Tydzień 4 Dbamy o przyrodę 

Dzień 1 Strażnicy przyrody 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Strażnicy przyrody. Rozwijanie mowy ; kształtowanie 
postaw proekologicznych. 
 
 

2. 

Odkrywanie litery h,H. Rysowanie 
po śladach rysunków. Określanie 

pierwszej głoski w słowie hamak i 
w nazwach rysunków- rozwijanie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej- 

dzieci 5-letnie 

 

Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, 
drukowanej i pisanej. Rozwijanie 
umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

słuchowej - dzieci 6-letnie. Układanie 
schematów i modeli słów: Hamak, Hubert.  

 

2. Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina- rozwijanie wyobraźni 
muzycznej. 
 

 

 

Nowe przygody Olka 

i Ady cz. 4 s. 12-13 

Nowe przygody 

…Litery i liczby s. 

70-73  

Nowe przygody… 

przygotowanie do 

czytania… s. 72 

 

 

zdjęcia wybranych drzew; 
obrazki, ilustracje ukazujące 
przyrodę 

 

 

 



Dzień 2 Skąd się biorą pieniądze? 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Skąd się biorą pieniądze?- Realizacja projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury- 

Mali przedsiębiorcy”- przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej tego, czym są 

pieniądze, do czego służą i skąd się je bierze; wzbogacanie słownictwa;  

uświadomienie przedszkolakom konieczności oszczędzania pieniędzy. 

Zabawa skoczna „Skok do skarbonki” 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 

 

 

 

bajka „Lusterko i 

pieniądze” Michela 
Piquemala. 
monety 
szal/apaszka 
arkusz papieru w formacie 
zbliżonym do banknotu, 
kredki. 

 

 

Dzień 3 Ochroń przyrodę 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

Zabawa plastyczna- Segregujemy śmieci. Rozwijanie sprawności manualnej; zachęcanie do 
segregowania śmieci. 
 
Zabawa ruchowa Skok, obrót i skok. 
 
Zabawa dydaktyczna Co zanieczyszcza powietrze? 
 
Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina- rozwijanie poczucia rytmu, 

 

 

karty pracy cz. 4, s. 

16-18 

wyprawka plastyczna 

–karta 21 

opakowania po różnych 

materiałach, pudełko; 

obrazki pojemników do 

segregowania odpadów 

wyprawka plastyczna, karta 

21, klej, nożyczki, kredki 

 

 



rozwijanie umiejętności wokalnych. 
 

 

Dzień 4 Zakładamy hodowle hiacyntów 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 
1.Założenie hodowli hiacyntów- zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej; 
wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin. 
 
Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała- Kwiatek rośnie. 
 
Zabawy badawcze- Gdzie jest powietrze? 
 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

karty pracy cz. 4, s. 19 

 

 

cebulki hiacyntów (lub 
innych roślin), ziemia 
ogrodnicza, konewka z 
wodą, łopatka, doniczka, 
balon, słomka do napojów, 
kubeczek z woda, paski 
bibuły zawieszone na nitce 

 

 

Dzień 5 Lis i lornetka 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Słucahnie opowiadania A. Widzowskiej Lis i lornetka. Rozwijanie mowy; kształtowanie 
postawy proekologicznej. Rozmowa na temat wpływu zatrutego środowiska na rośliny , 
zwierzęta i ludzi. 
Zabawa ruchowa Skok, obrót i skok. 
 

 

książka s. 66-69 

karty pracy s. 20-21 

 

obrazi pokazujące 
zanieczyszczenie 
środowiska, 

trzy kubeczki (najlepiej 

przezroczyste)  

 



2. Dlaczego powinniśmy dbać o wodę i ją oszczędzać?- eksperyment. Zachęcanie do dbania 
o najbliższe środowisko oraz wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę. 
 
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej- rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od 
kartki. 
 

ziemia, łopatka, dowolne 

nasiona (w naszym 
przypadku tunbergii), 
woda 

 

 


