
20.04 2020r. ( poniedziałek) 

 
Kochane Żurawinki super sobie radzicie  Jesteście rewelacyjni!  Pozdrawiam 
serdecznie. Pani Renata 
 

 
 
 

Zapoznanie dzieci i zwrócenie ich uwagi na zjawisko powstawania i występowania 
dymu , zachęcanie  do uważnej obserwacji .Pobudzanie procesów spostrzegania, 
 uświadomienie dzieciom znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia człowieka. 
 
Zadanie 1 

 
Posłuchajcie opowiadania:   pt. „Historia pewnego komina fabrycznego". 
 
W pewnym mieście stał fabryczny komin. Od lat jego dym kłębił się nad miastem i 
snuł się po ulicach. Przedzierał się przez okna do domów, szkodząc mieszkańcom a 
zwłaszcza dzieciom. Zdarzały się takie dni, że czarne chmury wisiały nad miastem i 
nawet wiatr nie miał siły ich przegonić.  
            Pewnego dnia stało się coś dziwnego. Komin zaczął kasłać, krztusić się, nie 
mógł oddychać. Wyrzucał snopy iskier i kłęby sadzy. Chwiał się i bez przerwy trzęsły 
nim dreszcze. Wszystko wskazywało na to, że komin jest chory. Poszedł do 
najbliższego lekarza. 
            Pan doktor troskliwie go zbadał, opukał, osłuchał: 
- Oj , pan chyba dużo dymi i kurzy. 
- To prawda. Przez całe życie nic innego nie robię tylko wypuszczam z siebie dym, 
panie doktorze. Co mogę robić skoro, jestem fabrycznym kominem. 
- Proszę zakasłać. 
Komin nie dał się dwa razy prosić i zakasłał tak, że  aż zadrżały szyby w oknach. 
-Stwierdzam ostre zapalenie oskrzeli i zalecam natychmiastowe zaprzestanie 
dymienia, wypuszczania iskier i sadzy. 
-To co mam robić, panie doktorze? 
-Co pan ma robić? Na początek płukanie gardła . To przyniesie pewną ulgę. Nade 
wszystko jednak potrzebuje pan świeżego powietrza! Radzę przenieść się tam , 
gdzie pola , łąki i lasy zielone. Gdzie się swobodnie oddycha czystym powietrzem. 
Musi pan całkowicie zapomnieć o zatruwaniu powietrza sobie  
i innym. 
            Komin fabryczny wziął sobie do serca rady lekarza. Bez żalu opuścił miasto i 
przeniósł się na wieś. Tam zapomniał o chorobie i z przyjemnością wciągał w płuca 
pachnące lasem i łąką powietrze. Kupił wiejską chałupę i przestał dymić i wypluwać 
sadzę. I o dziwo – wreszcie było mu dobrze. Zawsze miał co robić. W ogródku sadził 



róże, tulipany i stokrotki, krzaki porzeczek i agrestu. Hodował jabłonie, czereśnie, 
orzechy, śliwki. Zasiał rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, koper i majeranek. Sadził 
groch i fasolę.  A i mieszkańcy miasta mogli nareszcie spokojnie odetchnąć. 
 

Rozmowa na temat opowiadania . Przykładowe pytania. 
 
Jak czuł sie komin? 
Do kogo udał sie po pomoc? 
Co zalecił Pan doktor? 
Skąd wydobywa się dym?” –różne źródła dymu ( komin, lokomotywa, samochód, 
papieros, ognisko, świeca )  

 

Dymy są oznaką tego, że coś się pali, coś spala się np. drewno, papier, benzyna.  
Spalanie tych rzeczy czemuś służy: ogrzewaniu mieszkań, gotowaniu, uruchomieniu  
pieca fabrycznego, poruszaniu się pojazdów. To jest ludziom potrzebne, ale dymy są  
szkodliwe, bo zanieczyszczają środowisko, szkodzą zdrowiu ludzi, zwierząt.  
Ludzie zabezpieczając się przed dymem zakładają specjalne filtry, katalizatory  
na kominy, na rury samochodowe, które działają tak, że nie wypuszczają wielu  
szkodliwych substancji do powietrza.  
Czasem dymy powstają, gdyż płoną lasy, domy. Są to jednak nieszczęśliwe 
zdarzenia i nieprzewidziane przez ludzi sytuacje.  

Odczytywanie wyrazów: dym; komin; ognisko: papieros  

( przeliczanie sylab, jaką głoskę  słychać na początku wyrazu  a  jaką na końcu). 



 

Zadanie 2 

Przypomnijcie sobie takie miejsca, gdzie jest najwięcej czystego powietrza. Pewnie 
nie raz wspólnie z rodziną spędzaliście tam wolne chwile, niestety na razie nie 
możemy się tam wybrać, ale od czego mamy wyobraźnię i pamięć. 

Proponuję żebyście przygotowali farby, pędzelek i kartkę papieru, na chwilę 
zamknęli oczy i przypomnieli sobie takie miejsce gdzie można oddychać czystym 
powietrzem. A teraz przenieście obraz ze swojej wyobraźni na kartkę papieru. 
Pamiętajcie o pięknych kolorach, nie mieszajcie ich, po użyciu jednego 
koloru przepłuczcie pędzelek. 

 
Zadanie 3  (dla chętnych dzieci) 
 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie kwadracików na kubkach po prawej stronie 
według wzoru podanego na kubkach po lewej stronie. 



 



21.04 2020r. ( wtorek) 

Określanie i porównywanie liczebności zbiorów. Poznanie cyfry 8. Rozwijanie 
spostrzegawczości  i sprawności ruchowej. 
 
Zadanie 1 
 
Prezentacja cyfry 8, drukowanej i pisanej. Kreślenie cyfry w powietrzu , wodzenie 
palcem po śladzie, na plecach Rodzica .( zgodnie z kierunkiem strzałek). Układanie 
cyfry 8 ( ze sznurka, makaronu   lub z innego materiału). 
 
 

 
 
Zadanie 2   Karty pracy 



 
 



KARTA NR 2   Wynik działania połącz z odpowiednią liczbą na dole. 

 



22.04 2020r. ( środa) 

 
Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. 
Rozwijanie  kreatywności i umiejętności manualnych dzieci oraz wyobraźni 
dźwiękowej. 
 
Zadanie 1 
 

Posłuchajcie historyjki o podróży Dinusia pociągiem 
 
Pewnego dnia do Dinusia przyszedł pan listonosz i przyniósł list zaadresowany  
do Dinusia. Dinek podziękował listonoszowi i pospiesznie otworzył list. Pisał do niego  
jego wujek, który mieszkał na wsi i zapraszał Dinkana wakacje. Dinek lubi oddychać 
świeżym powietrzem, więc chętnie wybierze się na wieś do wujka. Postanowił 
pojechać tam pociągiem z mamą. Szybko spakowali się, pojechali na dworzec 
kolejowy, kupili bilety i wsiedli do pociągu.  
Dinek wraz z mamą wsiadł do pierwszego wagonu. Był to wagon, w którym nikt  
nie palił papierosów. Dinek, szukając wolnego miejsca przyglądał się ludziom  
siedzącym w tym wagonie.  
Pokażcie, jak Dinek czuł się w tym wagonie...  
Dzieci  przez chwilę demonstrują zachowanie Dinka.  
Można naprowadzić dzieci odpowiednimi sugestiami. Ważne, aby głośno 
wypowiadały  to, co dzieci pokazują (np.  
Dinek jest zadowolony, siedzi wygodnie, wygląda zdrowo, je ze smakiem).  
Dinek jednak nie znalazł wolnego miejsca w tym wagonie. Opuścił go i przeszedł  
z mamą do następnego. W wagonie, do którego weszli było dużo dymu. No tak, ten  
wagon był pełen palaczy. Dinuś wiedział, że są takie wydzielone wagony dla  
palących. Może niedługo ich nie będzie, bo teraz obowiązuje zakaz palenia  
w miejscach publicznych. Dinek spojrzał na ludzi w tym wagonie.  
Jak czuł się Dinek? Spróbujcie to zademonstrować.  
Można poczynić pewne sugestie, co jeszcze dzieci mogłyby pokazać:  
Dinek kaszle, dym szczypie go w oczy, nie smakuje mu jedzenie z dymem.  
Czy w takim wagonie jest przyjemnie?  
 

Zadanie 2 
 

Pamiętacie piosenkę o zielonym Dinku?  Dzisiaj poćwiczymy waszą pamięć. 

Posłuchajcie: 

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

Ref. 
Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek 
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem. 
Papieros to nasz wróg , zdrowie zabiera. 
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia! 

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


Żył dinozaur, mały Dinek, 
co przyjaciół ma w przedszkolu, 
na wycieczki chodzi z nami, 
czasem w lesie, w parku, w polu. 
II 
Raz się wybrał na wakacje – 
zaraz pociąg szybko ruszy, 
a w wagonie pech – palący, 
zmienić miejsce Dinek musi.* 
Ref. T 
Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek 
 
Zadanie 3 
 
Instrumenty muzyczne-to kolejne zadanie dla Was- wykonajcie dowolny instrument 

muzyczny z dostępnych w domu materiałów, spróbuj wyszukać muzyki w 

przedmiotach domowych. Zachęcam do wykorzystania materiałów naturalnych i 

recyklingowych.  

 
Ćwiczenia oddechowe 
 
Wdychajmy powoli powietrze. Wciągamy powietrze nosami, wędruje ono do naszych 
płuc i jeszcze niżej. Zatrzymujemy je na chwilkę. Wypuszczamy ustami powietrze 
powoli…I jeszcze raz: Wciągamy górskie powietrze...zatrzymujemy...wypuszczamy.  
Ćwiczenie powtarzamy 3X 
A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w miejscu, gdzie pali się papierosy... 
Wdychamy ten zapach...wydychamy...znów wdychamy i...wydycham 
 
Rozmowa z dziećmi 

☺ Które zapachy były miłe?  
     Które były nieprzyjemne?  
    Które wdychało wam się łatwo, a które z trudem? 

 
Poznajcie teraz Dinusia. Jest to miły, mały dinozaur. Oto jego portret.  
W wolnej chwili można  pokolorować  Dinusia. 

 

  



 



23.04 2020r. ( czwartek) 

Uzmysłowienie dzieciom sensu segregowania śmieci. Kształtowanie umiejętności 
dostrzegania piękna przyrody i konieczności jej szanowania. 
 
Zadanie 1 

 „Wrzuć do kosza”- zabawa kształtująca celowanie. Przygotujcie sobie 8  kulek  z 
papieru, poproście rodziców o miskę lub plastikowe wiaderko, zróbcie duże 4 kroki 
od wiaderka i próbujcie rzucać tak, aby trafić do celu. Powodzenia.:) 

W Układzie Słonecznym mamy osiem planet, a na jednej z nich mieszkamy my – to 

Ziemia. To właśnie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać , a dokładnie o tym jak o nią 

zadbać, gdyż człowiek mieszkając na niej wiele milionów lat bardzo ją zaniedbał. 

 

 
 
 
Zadanie 1 „ Przyjaciele przyrody”. 
 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 
zadbać o lasy, powietrze, wodę,  
kwiaty, zwierzęta –całą przyrodę! 
To źle marnować wodę w kąpieli 
od poniedziałku aż do niedzieli. 
Po co bez przerwy nurkować w wannie? 
Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 
Torba foliowa szczerzy zębiska. 
–Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 
–Ja także! –wrzeszczy ze szkła butelka. 
–W lesie się smażę niczym iskierka, 



a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 
pożar wywołam i spalę wszystko! 
–Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 
że na planecie mieszkają dzieci? 
Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 
osobno papier, plastik, butelki! 
Pstryk! pamiętamy, by gasić światło, 
wiemy, że pożar wywołać łatwo, 
a gdy widzimy sarenkę w lesie, 
to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 
Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 
niech się kolcami jeża pokłuje! 
 

Zadanie 2 

Porozmawiajcie proszę z Rodzicami lub rodzeństwem na temat: co robią przyjaciele 
przyrody? 

link do filmików o czystym powietrzu 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHtlLYJOJfl0CsSmiWwEVpBKeykZ8CCz 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHtlLYJOJfl0CsSmiWwEVpBKeykZ8CCz


 

 



 

Zadanie 3 

Waszym kolejnym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej „Ziemia jest nasza”- 
należy pokolorować kontury ziemi kredkami ołówkowymi, na czerwonej kartce lub 
gazecie odrysujcie i wytnijcie swoje dłonie- możecie poprosić rodziców o pomoc, 
przyklejcie swoje dłonie na kartkę, a następnie przyklejcie na nich wyciętą wcześniej 
ziemię…. Jeżeli macie swój pomysł na wykonanie tej pracy to skorzystajcie z niego, 
miłej zabawy!!! 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 



24.04 2020r. ( piątek) 

Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym; 
tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, 
przedszkolu i najbliższym otoczeniu. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec 
przyrody i budzenie odpowiedzialności za jej stan 
 
 
Zadanie 1 
Zestaw  zabaw ruchowych„Obrońcy przyrody” 
Powitanie z naturą – zabawa bieżna. Dziecko biegają swobodnie po domu. Kiedy 
Rodzic podniesie zieloną kartkę, macha dłońmi do na przywitanie. Kiedy podniesie 
czerwoną kartkę, zastygają w bezruchu. 
Wysocy ekolodzy – niscy ekolodzy – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko 
maszerują po domu w różnych kierunkach. Na hasło: Wysocy ekolodzy – chodzi na 
palcach. Na hasło: Niscy ekolodzy – chodzi w przysiadzie. 
Obserwator przyrody – zabawa z elementem podskoku. Dziecko podskakuje raz na 
jednej nodze, raz na drugiej. Kiedy Rodzic powie: Obserwujemy przyrodę, dziecko 
podziwiają pokój, jakby był pięknym widokiem. 
Szumiący las – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko spaceruje swobodnie 
po pokoju . Na słowa: Szumi las, staji w rozkroku, unosi ramiona i kołysząc nimi, 
naśladuje szum lasu: szszszszsz. 
 

 

Cześć Przedszkolaku !  

Jestem Zając Dobra Rada, wszyscy w moim lesie tak mówią, bo potrafię doradzić jak 

mało kto. Słyszałem, że rozmawiacie o tym jak dbać o naszą planetę – Ziemię. Jest 

wiele rzeczy, które Ty przedszkolaku możesz zrobić dla naszej planety, a na dodatek 

nauczyć tego innych. Przygotowałem dla Ciebie i Twojej rodziny  na podsumowanie 

listę z pomysłami . 

 

 

          







 



 


