
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci. Witamy Was bardzo serdecznie. Zapraszamy do 

skorzystania z kolejnych propozycji zabaw i ćwiczeń. Dziękujemy za nadesłane zdjęcia. W tym 

tygodniu skupimy się na poszerzeniu wiedzy na temat ekologii.22 kwietnia obchodzimy  Dzień 

Ziemi. W Polsce od 1990 roku, a na świecie już od 1970. W tym dniu łączymy się z całym 

światem w obronie wspólnego domu całej ludzkości- planety Ziemi. 

 Życzymy miłej zabawy i nauki! Pozdrawiamy: p. Małgosia, p. Paulina 

Cel główny: wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie nawyku dbania o 

środowisko.  

PPWP: 25 godzin 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

 

1. Pokaz ilustracji przedstawiających piękno naszej planety jak i jej zagrożenia (śmieci, 

zanieczyszczenia wody, powietrza itp.). Omówienie w jaki sposób dbamy o naszą planetę. 

 Czy Ziemia jest zawsze szczęśliwa i zdrowa? Kiedy jest jej źle? W jaki sposób ludzie 

zanieczyszczają Ziemię? (wyrzucanie śmieci w niedozwolone miejsca, wylewanie ścieków do 

rzek, dymy z kominów i samochodów). W jaki sposób należy dbać o Ziemię? (segregacja 

śmieci, oczyszczalnie ścieków, recykling, oszczędność prądu). Jak ktoś ma urodziny, swoje 

święto to co mu wręczamy? Jaki prezent możemy dać Ziemi z okazji jej święta?. (sadzenie 

drzewka). 

 
2. Zabawa matematyczna. 

 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/ 

3. Ułóż puzzle. 

https://zapodaj.net/634884512dfed.jpg.html 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/
https://zapodaj.net/634884512dfed.jpg.html


4.  Zabawy z gazetami: 

• „Czapeczka” – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła. 

• „Wokół gazety” – marsz wokół gazety, na przerwę (uderzenie w bębenek) zatrzymujemy się i 

kucamy na gazecie. 

• Przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż). 

• Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – przesuwanie gazety 

(do przodu, do tyłu), powrót do pozycji wyjściowej. 

• „Rolki” – Gazety ułożone pod stopami, naśladujemy jazdę na rolkach. 

• „Jazda na gazecie” – (siad na gazecie lub kartce A4, odpychanie się kończynami dolnymi i 

górnymi). 

• Zgniatanie gazety w kulkę. 

Wtorek 21.04.2020r. 

1. Czysto, ładnie i bez śmieci - rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci-  film 

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

 

2. ♫ ♫ Ekologia ♫ ♫ Piosenka dla dzieci ♫ ♫  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

 

3. Nauka wiersza B. Formy 

 

 „Dzieci dbają o środowisko” 

W zgodzie z przyrodą 

żyją wszystkie dzieci. 

Kochają jasne słonko, 

które na niebie świeci. 

Nie łamią gałęzi, 

dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 

nie płoszą zwierzyny. 

Często też dorosłym 

dobry przykład dają - 

w wyznaczonych miejscach 

śmieci zostawiają. 

 

4.  Zabawa rytmiczno-taneczna „Sprzątanie świata” . 

 

Dziecko stoi twarzą do rodzica. W rękach trzyma miotełkę wykonaną ze sztywnych 

pasków papieru naklejonych na koniec kijka. Podczas zwrotki w takt muzyki dzieci 

„zamiatają” podłogę dookoła własnej osi. Z chwilą pojawienia się refrenu wystukują 

rytm piosenki miotełką o podłogę 

 

Środa 22.04.2020r. 

 

1. Piosenka „Leśne duszki”. 

 

 1.Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA
https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg


 Mają miotły i szufelki  

i do pracy zapał wielki. 

 Ref. 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. 

 Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...  

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

 zaraz duszek za nim leci.  

Zaraz siada mu na ręce, grzecznie prosi:  

- Nie śmieć więcej!  

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

2. Zabawy ruchowe – koło fortuny 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

 

3. „ BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!!” - 

Zanieczyszczenie rzek. Wideo edukacyjne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

 

4. Gra online – wytęż wzrok - ,, Co w trawie piszczy?” 

 

http://www.zyraffa.pl/gry/kat/wytez_wzrok/co_w_trawie_piszczy.html 

 

 

Czwartek 23.04.2020r. 

 

1.Prezentacja multimedialna - bajki ekologiczne dla dzieci pt. „Ekologiczny dom”; „Czysto, 

ładnie i bez śmieci – rada pana Śmietnika dla dzieci.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

2. Zabawy muzyczno- ruchowe do piosenki ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

 

3. Zabawa w kodowanie. 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieOdpady-

1536x1070.jpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y
http://www.zyraffa.pl/gry/kat/wytez_wzrok/co_w_trawie_piszczy.html
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieOdpady-1536x1070.jpg
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieOdpady-1536x1070.jpg


4. Doświadczenie – zobacz jak zbudować oczyszczalnie. 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/ 

 

 

Piątek 24.04.2020r. 

 

1. Eko - Patrol (Segregacja śmieci) . Kreskówka "Eko-Patrol" powstała w ramach 

Inicjatywy "Po Stronie Natury" w 2018 r. Opowiada o podstawowych zasadach 

segregacji odpadów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc 

 

2. Wykonajcie pracę plastyczną  Kolorowe obrazki z zakrętek. Dzieci układają z 

nakrętek obrazki według własnego pomysłu, następnie przyklejają klejem do kartek. 

Na koniec dorysowują kredkami bądź dolepiają z plasteliny brakujące elementy. 

 

3. Posegregujcie odpady. 

 

https://zapodaj.net/df2e93ce200d5.jpg.html 

 

4. Zabawy badawcze. 

 

• „Co się rozpuszcza, a co nie” 

      Rodzic  przygotowuje 4 szklanki i różne produkty: sól, kaszę, cukier, mąkę. 

Dziecko wsypuje produkty do wody, miesza łyżką i odstawia szklanki przy 

produktach. Dziecko opowiada, co się stało z wodą. 

• Doświadczenia plastyczne „Kolor niebieski” 

Rodzic  pokazuje dzieciom kolorowy papier w różnych odcieniach niebieskiego. Pokazuje 

otrzymywanie odcieni koloru niebieskiego przez rozjaśnianie niebieskiej farby farbą białą lub 

łączenie jej z farbą czerwoną lub zieloną. Zachęca dzieci do eksperymentowania: 

wymieszania w kilku słoikach z wodą farb w różnych proporcjach. 

POWODZENIA. 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
https://zapodaj.net/df2e93ce200d5.jpg.html

