
Kwiecień, tydzień 4 

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 

Dzień 1  

Strażnicy 

przyrody 

 

1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej 
Strażnicy przyrody. Cele: rozwijanie 
mowy; kształtowane postaw 
proekologicznych. 
Zabawa „Każdy czasem śmieci” – 
dziecko otrzymuje arkusz starej gazety i 
ma za zadanie podrzeć ją na kawałki, 
używając jednej dłoni i jednej stopy. 

2. Odkrywanie litery h, H w plątaninach 
liter, podczas oglądania obrazków i w 
wypatrywankach. Rysowanie po 
śladach rysunków. Określanie pierwszej  
głoski w słowie hamak i w nazwach 
rysunków. Cel: rozwijanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej. 
Zabawy na świeżym powietrzu: spacer 
– przyglądanie się otoczeniu (czy jest 
czyste, czy zaśmiecone) 
 

kp, cz. 4, s. 12–13, kp, Przygotowanie do czytania, 
pisania, liczenia, s. 72. 
arkusz starej gazety 
książka Wypatrywanki, kolorowanki, różne obrazki 

 

 

 

Dzień 2  
Jak dbać o 

przyrodę 

 

1. Klasyfikowanie z użyciem figur 
geometrycznych. Cele: rozwijanie 
umiejętności klasyfikowania; rozwijanie 
umiejętności liczenia.  
Zabawy badawcze – Gdzie jest 
powietrze? – nadmuchiwanie balona, 
dmuchanie na paski bibuły, wydychanie 
powietrza przez słomkę do kubeczka z 
wodą (powstawanie bąbelków), 
obserwowanie drzew poruszanych 
wiatrem. 

kp, cz. 4, s. 14–15, 
w, karta H, I 

figury geometryczne z papieru lub klocki 

balon, kubek z wodą, słomka, paski bibuły 

 

 

 

 



2. Obserwowanie wzrostu roślin w 
domowym kąciku roślin, podlewanie, 
porównywanie, utrwalanie nazw roślin. 
Spacer lub zabawy świeżym powietrzu z 
wykorzystaniem piłki. 
 
 

Dzień 3  
Ochroń 

przyrodę 
 

 

1. Zabawy przy muzyce w zróżnicowanym 
tempie. Cele: ćwiczenia koordynacji 
słuchowo-ruchowej; prawidłowa reakcja 
na zmianę tempa. 

2. Wykonanie zadań na kartach pracy –  
Oglądanie sytuacji przedstawionych na 
obrazkach. Układanie o nich zadań. 
Przedstawianie ich za pomocą 
liczmanów. Rysowanie po śladzie drogi 
Olka, Ady i dziadka do lasu. 

3. Zabawa dydaktyczna i ćwiczenia 
plastyczne – Segregujemy śmieci. Cele: 
rozwijanie sprawności manualnej; 
zachęcanie do segregowania śmieci.  

4. „Ekologiczne środki transportu” – 
zabawa ruchowo – naśladowcza. 
Dzieci naśladują jazdę na łyżworolkach, 
na rowerze, na hulajnodze, na 
deskorolce. 
 
 

Nagrania video – zabawy rytmiczne  
kp, cz. 4, s. 16, 17, 
w, karta 21 

opakowania po różnych materiałach, produktach, 

oznakowane pudełka lub worki do segregowania 

odpadów, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 4  
Hodowla 

hiacyntów 

1. Wykonanie zadań na kartach pracy -  
Łączenie śmieci z odpowiednimi 
pojemnikami. Rysowanie butelek i 
słoików po śladach. Wyjaśnienie 
znaczenia słowa recykling. 

kp, cz. 4, s. 18, 19,  
cebulki hiacyntów, ziemia, doniczka, łopatka, konewka 
z wodą 
dodatkowe kary pracy – Eko-pakiet dla przedszkolaka 

 



2. Założenie hodowli hiacyntów  
Cele: zakładanie hodowli według 
instrukcji rysunkowej; wyrabianie u 
dzieci opiekuńczego stosunku do roślin. 

3. Wykonanie zadań na kartach pracy – 
Eko-pakiet dla przedszkolaka 
 

Dzień 5 
Lis i lornetka 

1. Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej  Lis i lornetka 
Cele: rozwijanie mowy; 
kształtowanie postawy 
proekologicznej. 

• Nauka krótkiej rymowanki 

• Rysowanie przez dzieci 
tego, co kojarzy im się z 
lasem lub Kolorowanki o 
tematyce ekologicznej 

2. Zabawy rytmiczne  
3. Oglądanie książek i filmów o 

tematyce ekologicznej. 
 

k, s. 66–71 

kolorowanki, karty pracy i filmy edukacyjne o 

tematyce ekologicznej, 

książki i obrazki o tematyce ekologicznej, 

prozdrowotnej 

zabawy rytmiczne – nagrania video (p.Natalia) 

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

• wypowiada się na temat dbania o lasy, 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 
• rysuje po śladach rysunków, 

• porusza się przy piosence, 

• segreguje śmieci, 
• zakłada hodowlę hiacyntów, 

• dba o przyrodę (nie śmieci, nie łamie gałęzi…). 



 


