
WITAJCIE KOCHANE DZIECIACZKI W NOWYM 

TYGODNIU, MAMY NADZIEJĘ, ŻE JESTEŚCIE 

ZDROWI. 
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                              TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ 

12. 04.2021 Poniedziałek 

Temat dnia: Dbamy o drzewa 

Cele główne: 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

 

Zad. 1. Wesoły humor dzisiaj mam w tej zabawie nie będę sam 

Zapraszamy do wspólnej zabawy rodzeństwo, rodziców. 

Potrzebne będą gazety lub zużyte kartki.  

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

 

zad.2 Słuchanie opowiadania H. Koszutskiej „Drzewko Maciusia” 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk


„Drzewko Maciusia” 

 

W parku, na środku trawnika, rosła sobie płacząca brzózka. 

- Czy ona naprawdę płacze? – zapytał Maciuś mamę, gdy zobaczył brzózkę po raz pierwszy. 

- Nie, nie płacze. Dobrze jej w naszym parku, wesoło się zieleni. Nazwano ją tak dlatego, że ma 

długie, delikatne i jakby ze smutkiem opuszczone gałązki. 

Maciek bardzo tę brzózkę polubił. 

Kiedy przychodził do parku, już z daleka machał jej ręką. 

- Dzień dobry – wołał. – Jak się miewasz? 

A brzoza szumiała na powitanie. 

Aż tu pewnej wiosny wszystko się zmieniło. Ogrodnicy przez środek trawnika przeprowadzili ścieżkę. 

I oto drzewko znalazło się na samym brzegu trawnika. 

„Będzie mi teraz weselej – ucieszyła się brzózka – będę mogła z bliska przyglądać się zabawom 

dzieci, a w dni upalne dam im schronienie w moim cieniu”. 

I kiedy na ścieżkę po raz pierwszy wpadła gromadka dzieci, brzoza radośnie poruszyła listkami. 

Ale dzieci wcale nie zwróciły na to uwagi. Biegły wesoło, krzycząc i śmiejąc się. Jakiś chłopiec 

zatrzymał się na chwilę, ułamał gałązkę brzozy i wymachując nią pobiegł dalej. Odtąd z dnia na dzień 

coraz więcej było na drzewku obłamanych gałązek. Na pniu pojawiły się nacięcia scyzorykiem. Kora 

w wielu miejscach była naddarta. Dzieci przebiegając potrącały nieraz drzewko, czasem któreś 

próbowało wdrapać się na nie. 

Tak się złożyło, że Maciek długo nie przychodził do parku. A kiedy wreszcie wybrał się tam z mamą, 

wcale swojej brzózki nie poznał. 

- Z daleka wydawała mi się znacznie ładniejsza – westchnął. 

- Tak, była ładniejsza, kiedy bezmyślne dzieci nie miały do niej dostępu – powiedziała mama. 

Z żalem oglądali połamane gałązki, odrapaną scyzorykiem korę. 

Maciek zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby dzieci nie niszczyły już tej brzozy. Szedł obok mamy 

bardzo zamyślony. Zapomniał zupełnie o tym, że chciał nazbierać kasztanów. Ale nic nie mógł 

wymyślić. 

Dopiero na drugi dzień, kiedy opowiedział o swoim zmartwieniu kolegom, Jurkowi i Władkowi, we 

trzech znaleźli radę. 

- Będziemy teraz zawsze wracać ze szkoły przez park. Dużo dzieci tamtędy wraca. Będziemy 

pilnować brzozy tak długo, dopóki wszyscy nie przejdą – postanowili. 

I jeszcze – że na zakręcie ścieżki ułożą kamienie wzdłuż trawnika, żeby nikt nie wpadał na brzozę. A 

na jej pniu powieszą tabliczkę z napisem: Nie niszczyć drzewka! 

- Ten napis może nam zrobić mój brat. On już jest przecież w trzeciej klasie i ma piątkę z pisania – 

rzekł Jurek. 

Kiedy wracali ze szkoły, zatrzymali się wszyscy trzej przy brzozie. Maciek zadarł głowę do góry i 

powiedział: 

- Teraz już nie będziesz płakać, płacząca brzózko. My cię obronimy przed szkodnikami. 

Brzoza poruszyła gałązkami, a pożółkłe listeczki wesoło zawirowały w powietrzu. 

Rozmowa na temat opowiadania 

- które drzewo w parku polubił Maciuś? 

- jak nazywała się brzózka? 

- czy drzewo ucieszyło się, że po zmianach będzie blisko ścieżki? 

- czy dzieci szanowały brzózkę? 

- co zrobił Maciej, gdy zobaczył zniszczone drzewko? 

  



Rozmowa na temat drzewa 

Rodzic wyjaśnia, że drzewa bardzo długo rosną. Łamanie gałązek młodego drzewka, 

niszczenie mu kory ostrymi narzędziami, powoduje, że drzewko usycha. 

Pytania skierowane do dzieci: 

Jak myślicie co powiedziało by drzewko, gdybyście łamali mu gałązki? 

Czy płakało by z bólu? 

Czy prosiło by , żebyście przestali? 

 

Zad.3 Zróbcie kochani  kartę pracy ze str.28 

 

 

 

 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich 

dzieci chętnych). 

 

 

„Żurawina i Szyszka” 

 

Poprzez lasy, piaski, pola pełza cicho i dostojnie długa żmija Żurawina. 

(usta szeroko otwarte, język wykonuje wolne ruchy od prawego do lewego kącika ust).   

Swym językiem wszystko bada. 

(usta szeroko otwarte, język dotyka po kolei wszystkich zębów, najpierw na dole, następnie 

na górze). 

Przy tym syczy, 

(dziecko mówi; ssss -język za dolnymi zębami, usta jak w uśmiechu, zęby zbliżone). 

Jadem pluje, 

(dziecko mówi; tfu, tfu, tfu) 

Bardzo lubi się wygrzewać, kiedy ciepło na dworze. 

(usta szeroko otwarte, język wysunięty daleko na brodę). 

Dnia pewnego myszka Szyszka, wyjadła ziarnka zbóż, 

(dziecko naśladuje czynność jedzenia, przeżuwania) 

 Wtem syk straszny usłyszała 

(dziecko mówi; sss…-język za dolnymi zębami, usta jak w uśmiechu, zęby zbliżone) 

I do norki się schowała. 



(usta otwarte, język kilka razy wysuwa się z buzi mocno do przodu i chowa się głęboko do 

tyłu). 

Sss, sss, sss…..-coraz bliżej, 

(dziecko mówi; sss…-język za dolnymi zębami, usta w uśmiechu, żeby zbliżone) 

Myszka cicho popiskuje; 

(dziecko mówi; pi, pi, pi) 

„Czy ta żmija mnie wyczuje?” 

Więc ucichła myszka Szyszka, tylko wąsikami rusza, 

Żeby żmija Żurawina do jej norki nie trafiła. 

(usta szeroko otwarte, język oblizuje szybko wargi dookoła).    

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2021 wtorek 

Temat: Piękne rośliny 

Cel: 

- rozwijanie aktywności twórczej 

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

Zad 1.  

„Gimnastyka” – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz. 

Wstawać leniuszki! Gwiżdżemy. 

Podnieście głowy znad poduszki! 

I ruszajcie swe kosteczki! Najpierw skaczemy jak piłeczki, 

Naprzemiennie dotykamy czubkiem języka dziąseł górnych i dolnych. 

kroki do przodu, do tyłu kroki. 

Wysuwamy język jak najdalej z jamy ustnej i z powrotem wsuwamy. 

i znów powtórzymy zwinnie podskoki. 

Naprzemiennie dotykamy czubkiem języka górnej i dolnej wargi, mając szeroko otwarte usta. 

Zróbmy skłon w lewo oraz skłon w prawo, 

Dotykamy czubkiem języka ostatnich dolnych zębów z prawej i lewej strony. 

biegniemy wkoło rześko i żwawo, 

Oblizujemy zęby, mając szeroko otwarte usta. 

skaczemy lekko jak po kamyczkach, 



Dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu. 

szybko chowamy się w policzkach. 

Wypychamy językiem policzki. 

Ręce czują się pokrzywdzone: 

„My także chcemy być spocone”. 

Więc naśladują lot sokoła, 

Naśladujemy rękoma lot ptaka 

a teraz robią duże koła. 

Krążymy rękoma. 

Kołyszą się jak drzewa, jak trawa. 

Kołyszemy rękoma nad głową, potem przy kolanach lub stopach 

i biją z przodu i z tyłu brawa. 

Klaszczemy przed sobą i za sobą. 

A na sam koniec zróbmy śmieszna minę 

Wykonujemy dowolną zabawna minkę 

 i udajmy się na zasłużony odpoczynek. 

 

 

 

 

Zad.2 Poproście rodziców, aby pokazali Wam kwiatki i przeczytali ich nazwy. 

 

        

                 NARCYZ                                                          TULIPAN 



        

                   RÓŻA                                                  PIWONIA 

              

 

                            MAK                                      STOKROTKA 

Jak myślicie, które z tych kwiatów rosną na łące? 

A które rosną w ogródku? 

A teraz pokażcie, które najbardziej Wam się podobają? 

 

Powtórzcie za rodzicem rymowankę 😊 

Rośliny w ogródkach, w lesie czy na łące 

Są pięknym dodatkiem do słońca! 

Zdobią świat! To wielka atrakcja dla nas. 

 

 

Zad. 3. Praca plastyczna 

- kartka z bloku technicznego 

- farby 



- flamaster 

- nożyczki 

Zadaniem dzieci jest malowanie paluszkami na łodyżce kwiatów (wg uznania), a mniejsze 

elementy np. owady rysują flamastrem. Następnie wycinają gotowy obrazek. 

 

 

 

Kochane dzieci , gdy pogoda będzie sprzyjać poproście rodziców o wspólny spacer na 

pobliską łąkę, park lub las. Rozejrzyjcie się dookoła uważnie, może znajdziecie, jakiegoś 

owada (tu może przydać się lupa, kto posiada), piękną roślinę lub krzew, a może ciekawe 

drzewo.  

Czekamy na ciekawe zdjęcia z wycieczki! 😊 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich 

dzieci chętnych). 

 

 

Wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych i dźwiękonaśladowczych – 

 zabawa „Pociąg” – dziecko wędruje z mamą lub tatą po pokoju (lub na świeżym powietrzu), 

spotyka różne zwierzęta, ludzi, podziwia przyrodę… i naśladuje dźwięki np. wróbel – ćwir, 

ćwir, strumyk – szszsz…, stolarz – stuk, stuk…,ryba – plusk, plusk, kapiąca woda – kap, 

kap… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.04.2021 środa 

Temat: Dbamy o przyrodę 

Cele: 

- umuzykalnienie dzieci 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

 

 

Zad.1 „Słońce świeci – deszcz pada” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

Na hasło rodzica „słońce świeci” – dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło 

„deszcz pada” – stoi nieruchomo trzymając ręce nad głową 

 

Zad 2. Kochani nauczcie się piosenki 😊 „Zozi – Świat w naszych rękach” 

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

 

Tekst piosenki: 

 

„Zozi – Świat w naszych rękach” 

1.Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

 

2.A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

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


 

 

3.Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

 

Kochani musicie wiedzieć, że bardzo ważne jest dbanie o ten nasz cały świat. Więc pamiętajcie, 

że WSZYSTKO JEST W WASZYCH RĘKACH.! 

Planeta Ziemia czasami choruje, jest smutna -bo nie wszyscy wiedzą jak o nią dbać. 

Posłuchajcie wiersza ” Chora Planetka” 

 

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

Pytania do wiersza: 

▪ Co zrobił Jaś z papierkami? 

▪ Kto obrywał listki z drzewa i łamał gałązki? 

▪ Czym palił w piecu pan Janek? 

▪ Kogo rozbolała głowa od samego rana? 

▪ U kogo kapała woda? 

▪ Gdzie pojechała chora Planetka? 

4.Co należy robić aby Ziemia była czysta i zdrowa? 

Wszystkie dzieci powtórzą głośno i zapamiętają jak należny dbać o naszą planetę Ziemię ! 

BĘDZIEMY: 

▪ Chronić przyrodę 

▪ Oszczędzać wodę 

▪ Dokarmiać ptaki 

▪ Dbać o zwierzaki 

▪ Kwiaty hodować 

▪ Drzewa szanować 

▪ W lesie nie hałasować 

▪ Ziemię wspólnie ratować 

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


 

 

 

Zad.3 Karta pracy strona 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich 

dzieci chętnych). 

Połączcie ołówkiem kropeczki, a następnie pięknie pokolorujcie motylka 

 

 

 

 

 

 



15.04.2021 czwartek 

Temat: Ile jest owadów? 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności leczenia 

- rozwijanie sprawności manualnej  

 

Zad.1 Zabaw się do muzyki  pt. ,,Na łące,” – naśladuj występujące w niej zwierzątka i owady 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

 

zad.2 Znajdźcie różnicę między obrazkami, a następnie przeliczcie ile owadów znajduje się 

na pierwszym obrazku, a ile na drugim? Jak myślicie ślimak to też owad? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk


Zad.3 Praca plastyczna 

Potrzebne materiały: 

• rolka 

• farby plakatowe 

• kolorowe owady 

• sznurek 

• nożyczki 

 

Twardą rolkę malujemy zieloną farbą plakatową, a po wyschnięciu przyklejamy wycięte 

pokolorowane owady. W środek rolki wkładamy 2 sznurki długości ok 1,5 metra. Na końcach 

wiążemy pętle. Dzieci chwytają sznurki i rozciągają. Owady ruszają się od jednej do drugiej 

osoby. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich 

dzieci chętnych). 

 

Połączcie owady z ich cieniami. Najpierw zróbcie to paluszkiem, a następnie ołówkiem lub kretką 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.04.2021 piątek 

 

Temat: Strażnicy przyrody. 

 

Cel: 

- rozwijanie mowy 

- doświadcza i eksperymentuje  

 

Zad.1 Spróbujcie wykonać eksperyment- „Malowanie ziemi na mleku”. 

 

Potrzebne materiały: 

- farby 

- mleko 

- patyczek (do uszu) lub pędzel 

Instrukcja wykonania eksperymentu w linku  https://www.youtube.com/watch?v=_-

3wg19H3MA 

 

Zad.2 Posłuchajcie proszę fragmentu wiersza J. Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody” 

  

Dziś ekologia modne słowo, 

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

żyje tak krótko, niech wolny lata. 

(…) 

Matka natura nam, wynagrodzi, 

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

Rozmowa na temat wiersza 

Wyjaśnij proszę rodzicu niezrozumiałe słowa: ekologia, ekolodzy, wandale 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-3wg19H3MA
https://www.youtube.com/watch?v=_-3wg19H3MA


Zad.3. Co robić aby oszczędzać wodę? Posłuchajcie opowiadania B. Szelągowskiej 

„Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”. 

 

https://youtu.be/YtbzDfLOrig 

Pytania do opowiadania 

▪ W jaki sposób Ada myła zęby? 

▪ Dlaczego należy oszczędzać wodę? 

 

 Rozmowa na temat sposobów oszczędzania wody. Dziecko za pomocą rodzica, podaje 

sposoby oszczędzania wody. 

Przykłady: 

− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, 

− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki, 

− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie. 

 

https://youtu.be/YtbzDfLOrig


 

 

 

 

Zabawa:  

Dzieci, gdy usłyszą zdanie prawdziwe- klaszczą, a gdy fałszywe tupią 😊 

 

- nie zostawiamy kranu z odkręconą wodą? 

- las rośnie szybko? 

-zwierzęta lubią krzyk dzieci 

- młode drzewo usycha, gdy dzieci łamią mu gałązki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich 

dzieci chętnych). 

 

Ćwiczenie narządów artykulacyjnych -„O języku, który chciał iść na spacer”- bajka 

logopedyczna. Rodzic wykonuje  ćwiczenia wspólnie z dzieckiem. 

Pewnego dnia język chciał iść na spacer, ale drzwi były zamknięte (dziecko nadyma policzki). 

Gdy po pewnym czasie drzwi otworzyły się (otwierają się usta), język był bardzo 

zadowolony i ze szczęścia podskakiwał ( język unosi się do góry i na dół, w prawo i w lewo), 

tańczył wkoło (język oblizuje wargi). Język otworzył szafę z lewej i z prawej strony 

(język wypycha na przemian policzki), zdjął płaszcz z wieszaka i szalik z dolnej szuflady 

(język oblizuje zęby górne i dolne, wewnątrz i na zewnątrz). Wyrzucił wszystko z szuflad 

(język wysuwa się energicznie na zewnątrz jamy ustnej). Wszedł aż na poddasze 

(język przesuwa się po podniebieniu). Wreszcie znalazł ubranie i wybiegł na 

podwórko (kląskanie). 

 

 


