
Poniedziałek 12.04.2021r. 

Tematyka kompleksowa: Mali Strażnicy Przyrody  

Temat Dnia: Dbamy o las  
 

Kochane Dzieci! 

Dziś poznacie literę ż: małą i wielką. Spróbujecie wyjaśnić pojęcie „las”, z czym on Wam się 

kojarzy. Poznacie też powody dlaczego warto dbać o las. Pobawicie się przy piosenkach.  

Zatem – do dzieła! Miłej zabawy i nauki.  

 

A w ramach przypomnienia: 

Głoska -  jest dźwiękiem. Głoski słyszymy i wymawiamy. 

Litera – jest znakiem graficznym tego wymawianego dźwięku. Litery widzimy i zapisujemy.  

 

 

I. Zabawy  i ćwiczenia z literą „ż” 

 

1. Zagadki 

 

Rozwiąż zagadki. Po rozwiązaniu zagadek wskaż na zdjęciach ich rozwiązania. Z jakich liter 

składają się podane wyrazy? Podziel nazwy na sylaby. Ile dane wyrazy mają sylab?  

 

Gdy w gęstej siedzi trawie,  

jest niewidoczna prawie.  

Kum – kum!. Tak się odzywa. 

Czy wiesz jak się nazywa?  

 

(żaba)  

 

 

Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję, 

więc pewnie nie często ją myje. 

Na sierści ma plamy wzorzyste 

wprost z drzew zrywa liście soczyste.  

 

(żyrafa) 

 Jak się nazywa ten pojazd, 

niech ktoś z was dziś 

zgadnie, 

co pływa po wodzie, 

wiatr mu dmucha w żagle.  

 

(żaglówka) 

Żółciutkie jak słonko, 

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają 

w ogrodzie. 

 

(żonkile) 

 

 

Chodzi powoli jak nikt na świecie, 

trudno mu ustrzec się 

niebezpieczeństw, 

nie ma pazurów, nie ma kłów, 

więc się w skorupie chowa  

 

(żółw) 

 

 

Zwierz to wielki i brodaty, 

rogi ma i jest kudłaty. 

W Białowieży mieszka on, 

gdy go spotkasz zmiataj stąd.  

 

(żubr) 

 

 

 



 

                

np.  

żaba – Ż A B A – ża – ba  2 sylaby,  

żonkile – Ż O N K I L E -  żon – ki – le  3 sylaby. 

 

 

 

2. Ćwiczenie dydaktyczne „Jaka głoska?” 

 

Dorosły podaje wyrazy rozpoczynające się bądź kończące się głoską „ż”. Zadaniem dziecka jest 

powiedzenie jaką głoskę słyszy na początku, na końcu usłyszanego wyrazu.  

Dla utrudnienia dorosły może podawać wyrazy rozpoczynające, kończące się innymi głoskami.  

 

Propozycja:  

 

- Powiedź jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu: żółw, żubr, żyrandol, żakiet? 

A na początku wyrazu: kot, tata, lato? Itp.  

 

- Powiedź, jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu: wąż, jeż, też.  

A na końcu wyrazu: kot, rakieta, traktor? Itp.  

 

 

3. Ćwiczenie dydaktyczne „Ile głosek?” 

 

Zadanie polega na policzeniu przez dziecko głosek w usłyszanym wyrazie.  

 

Propozycja:  

 

- Z ilu głosek składa się słowo: żaba (z 4), żonkil (z 6), bażant (z 6), mrożonki (z 8), noże (z 4). 

 



 

4. Pokaz litery ż, Ż 

 

Dorosły pokazuje dziecku literę ż, Ż. Wyjaśnia, która jest drukowana, a która pisana, która mała, a 

która duża. Pyta się dziecka z czym mu się kojarzy dana litera, do czego jest podobna. Następnie 

dziecko palcem kreśli po śladzie literę ż, Ż.  

 

 



 

 

5. Zabawa sensoryczna – „Piszemy ż, Ż” 

 

Materiały: 

- taca z nasypaną kaszą, mąką, piaskiem lub innym produktem sypkim. 

 

 

Zadaniem dziecka jest kreślenie litery ż, Ż na tacy z np. mąką.  

Jeśli dziecko ma ochotę może pisać inne litery składające się na dane wyrazy, np.: żaba, żółw, bądź 

pisać całe wyrazy od razu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zabawa ruchowa przy piosence „Jam jest żabka, tyś jest żabka” 

 

Karaoke dla dzieci - Żabki - z wokalem - YouTube  [stan na 9.04.2021] 

 

 

Jam jest żabka, tyś jest żabka, (pokazujemy na siebie) 

my nie mamy nic takiego. (machamy rączkami przed sobą w prawo i lewo) 

Jedna łapka, druga łapka, (pokazujemy najpierw prawą, potem lewą rączkę) 

skrzydełka żadnego (machamy rękami zgiętymi z łokciach – jak skrzydełkami) 

Kuła, kłakła, kuła kłakła (naśladujemy ruchami ust kumkanie żab ) 

My nie mamy nic takiego (machamy rączkami przed sobą w prawo i lewo) 

jedna łapka, druga łapka (pokazujemy najpierw prawą, potem lewą rączkę) 

skrzydełka żadnego. (machamy rękami zgiętymi z łokciach – jak skrzydełkami)  

 

 

 

7. Ćwiczenia grafomotoryczne z ż, Ż.  

 

Dziecko wybiera kartę, którą chce uzupełnić. Kreśli za pomocą ołówka wskazane litery, koloruje 

obrazki. Wyszukuje litery: ż, Ż.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxzCBYr7PyQ


 



 

 

 



 

 

II. Dbamy o las 

 

1. Zabawa dydaktyczna „Co to jest las?” 

 

Zadajemy dziecku pytanie „Co to jest las”? Z czym Ci się kolarzy słowo „las”. 

 

2. Zabawa z elementem dramy „Smutny las i wesoły las” 

 

Pokazujemy dziecku zdjęcia: lasu bez śmieci, ładnego  oraz las z zanieczyszczeniami, połamanymi 

gałęziami, śmieciami. Pytamy się dziecka co widzi na zdjęciach. Który las mu się bardziej podoba i 

dlaczego. Co można zmienić aby las się podobał. Jak powinniśmy zachowywać się w lesie i 

dlaczego? Jak powinniśmy dbać o las?  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zabawa ruchowa przy piosence „Las” 

 

Dziecko porusza się swobodnie w rytm muzyki. W momencie kiedy ukazani zostają mieszkańcy 

lasu (niedźwiedź, dzik) porusza się jak to zwierzę, naśladuje je.  

 

 

LAS – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci - YouTube   [stan na 9.04.2021] 

 

 

 

 

Wtorek 13.04.2021r.  

Temat dnia: Chcemy aby wokół było pięknie 

 
Dzisiaj poszukacie powierza, przeprowadzicie doświadczenie oraz wykonacie pracę plastyczną 

„Przyroda wokół nas”, a także rozruszacie  się podczas ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujących 

elementy  Metody Rudolfa Labana. Brzmi strasznie? Przeciwnie! Jest bardzo pro ste i łatwe!  

Czy macie dużo energii? Wierzymy, że tak.  

Do ćwiczeń…. . Gotów… Start!  

 

 

1. Zabawa badawcza „Gdzie jest powietrze?” 

 

Materiały:  

- balony, 

- skrawki papieru,  

- kubeczki z wodą, 

- paski bibuły zawieszone na nitce,  

- słomka, 

- piłka.  

 

Podczas otwarcia okna zwracamy uwagę na ruch firanki/zasłony, powiew przedostający się do 

pomieszczenia. Nawiązujemy rozmowę na temat powietrza: gdzie się znajduje, jaki ma kolor, 

kształt, w jaki sposób poznać, że znajduje się wokół nas.  

 

 

- Nadmuchiwanie balon ów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z 

balonów na skrawki papieru bądź na własną twarz.  

- Kubeczek i słomka - wciąganie powietrza do płuc przez nos i wydychanie go przez słomkę do 

kubka z wodą. Obserwowanie powstających bąbelków. Kiedy bąbelki są większe a kiedy mniejsze?  

- Dmuchanie przez słomkę na piłkę  – obserwacja poruszającej się piłki.  Dmuchanie na piłkę przez 

słomkę pod różnymi katami, z różnych kierunków. Co się dzieje z piłką kiedy dmuchniemy słabo 

lub mocno?  

- Dmuchanie  na paski bibuły  zawieszone na nitce. Co się dzieje kiedy mocno, a co kiedy słabo 

dmuchamy na bibułę?  

 

 

Uświadomienie dzieciom, że powietrza nie można zobaczyć, ani powąchać, lecz można je poczuć, 

ale tylko wtedy, kiedy porusza się jako wiatr. Podkreślanie  znaczenia powietrza dla życia ludzi, 

zwierząt oraz jego wszechobecności wśród nas.     

  

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


 

 

                                                                          

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.  Słuchanie opowiadania „Spotkanie z małym czarodziejem”. Rozmowa na temat jego treści.  

 

„Spotkanie z małym czarodziejem”  

W pewnym dalekim kraju żył mały czarodziej, który bardzo lubi zadbane, zielone miasteczka. 

Każdej wiosny razem ze swym kotem Mruczkiem wyruszał w świat i szukał miast pełnych czystych 

uliczek i domów, zielonych drzew, kolorowych, pachnących kwiatów, śpiewających ptaków i 

radośnie bawiących się dzieci. Pewnego dnia dotarł do pięknego miasta. Wszędzie w nim było 

czysto, zielono, dachy świeżo odmalowanych, niedużych domów lśniły w promieniach słońca, a w 

powietrzu roznosił się zapach kwiatów, których mnóstwo kwitło na balkonach. Nigdzie nie leżały 

śmieci. A dzieci grabiły grządki i sadziły warzywa w przedszkolnym ogrodzie. -Ha, mój kocie. To 

przecież najładniejsze miasteczko jakie kiedykolwiek widziałem - powiedział czarodziej. -Zobacz, jak 

tu czysto. Nigdzie nie leżą śmieci, chodniki i ulice są zamiecione, trawniki nie zadeptane, drzewa 

nie maja połamanych gałęzi, a ptaki radośnie śpiewają, nie bojąc się, ze źli ludzie zniszczą im 

gniazdka. W oknach widać uśmiechnięte twarze mieszkańców. Myślę, że wszy scy w tym miejscu 

muszą być bardzo szczęśliwi .Kiedy czarodziej tak się zachwycał, usłyszał nagle straszliwy hałas. 

Nie wiadomo skąd, przez środek głównej ulicy przebiegło czterech chłopców. To oni tak strasznie 

krzyczeli. Machali również kijami, pisali kreda po murach domów, rozdeptywali ukwiecone klomby, 

łamali gałęzie drzew i krzewów, rozrzucali papierki po zjedzonych cukierkach, a jeden strzelał z 

procy do wystraszonych wróbli i kawek, które ze strachu próbowały schronić się za kominami 

domów. - Cóż to było mój kocie?- zdziwił się czarodziej. -Miauu!. To chłopcy wcale nie dbają o 

swoje śliczne miasto i wszystko w nim niszczą - odpowiedział Mruczek. -Skoro tak- powiedział mały 

czarodziej- to dam im nauczkę. Zaczaruję miasteczko tak, aby stało się ono najbardziej brzydkim 

miastem na świecie. I jak powiedział tak zrobił. Podniósł swoja magiczną pałeczkę, wypowiedział 

zaklęcie i w jednej chwili całe miasteczko zrobiło się szare i brzydkie. Szare stały się kolorowe 

domy, zielone alejki i wszystkie kwiaty, szarzy zrobili się również chłopcy. Kiedy zobaczyli co się 

stało, przestraszyli się nie na 

żarty …………………………………………………………………………………  

 

(przerwać czytanie opowiadanie - poprosić dziecko, aby wymyśliło, co mogło wydarzyć się dalej).  

Przestraszeni chłopcy podbiegli do małego czarodzieja i zawołali: - Co zrobiłeś z naszym miastem! 

Dlaczego tak je zaczarowałeś! -Ja?- zdziwił się mały czarodziej- przecież to wy chcieliście, aby 

wasze miasto było najbrzydsze na świecie, przed chwila to pokazaliście - spokojnie odparł 

czarodziej. - Myśmy, wcale tego nie chcieli- bronili się chłopcy. 

-Nie? A kto łamał gałęzie, pisał po murach, straszył ptaki, deptał kwiaty, rozsypywał śmieci? .Kto to 

wszystko zrobił kochani? No kto?- odpowiedział czarodziej. Chłopcy bardzo się zawstydzili, zrobiło 

im się przykro, spuścili głowy, a w ich oczach pojawiły się łzy .Chcieli naprawić wyrządzone szkody. 

Poprosili czarodzieja, aby pomógł im przywrócić miasto do jego dawnego wyglądu. Obiecali 

również, że będą dbali o to, aby zawsze było piękne i czyste.  Czarodziej ze zrozumieniem pokiwał 

głowa i podarował chłopcom kolorowe pudełko. Umieścił w nim zadania do wykonania. 

Powiedział, że jeśli chłopy prawidłowo je wykonają, wtedy czar pryśnie.  

  
 

 



Poproszenie dziecka aby wypowiedziało się na temat postępowanie c hłopców. A także o wskazanie 

konsekwencji jakie przyniosło zachowanie chłopców.  

 

Przykładowe pytania do opowiadania:  

- Jak miał na imię kot czarodzieja? 

- Czego szukał czarodziej podczas swoich podróży po świecie?  

 

 

 

4. Zabawa dydaktyczna „Co zanieczyszcza powietrze”? 

 

Zastanówmy się co zanieczyszcza nasze powietrze, np. dymy z kominów, dymy z fabryk.  

Co zanieczyszcza naszą Planetę Ziemię, np.: śmieci w lesie, ścieki wlewane do wód, itp.  

 

Przykładowa prezentacja edukacyjna dla chętnych : 

 Co szkodzi naszej planecie - filmik edukacyjny - YouTube [stan na 9.04.2021] 

 

 

Co możemy zrobić aby pomóc naszej Planecie Ziemi, np.: sadzenie zieleni, drzew, oszczędzanie 

wody, niemarnowanie jedzenia, segregowan ie śmieci, stosowanie odnawialnych źródeł energii, itp.  

 

 

Przykładowa bajka edukacyjna dla chętnych:  

Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 2017 - YouTube  [stan na 9.04.2021] 

 

 

5. Praca plastyczna „Przyroda wokół nas” – technika dowolna 

 

Materiały:  

- przybory plastyczne według uznania,  

- kartka. 

 

Zadanie polega na stworzeniu pracy plastycznej o tematyce „Przyroda wokół nas”. Technika pracy 

dowolna. Pozwalamy dziecku wybrać materiały a tym samy m rozwijać kreatywność. Pamiętamy 

jednak o bezpieczeństwie.  

 

 

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE 

 

 

-I- ROZGRZEWKA 

 

-1- Zabawa orientacyjno-porządkowa przy muzyce „Biegniemy na spacer do ZOO”. 

 

 - Uczestnicy biegają, skaczą, tańczą bawiąc się małym kocykiem/ ręczniki em (np. podrzucają i łapią; 

kładą na głowie, ramieniu i starają się aby  nie spadł podczas biegu, podskoków) w rytm słyszanej 

muzyki. Na przerwę w muzyce (muzyka zostaje na moment zatrzymana przez dorosłego) każdy 

uczestnik przykrywa się swoim kocykiem/ rę cznikiem tak, aby jak najmniej było go widać – 

uczestnicy chowają się przed deszczem.  

Ponowne włączenie muzyki jest sygnałem do ponownego swobodnego ruchu.  

  



Piosenka „Biegniemy do ZOO” - https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI   

[stan na 9.04.2021] 

 

 

-II- CZĘŚĆ GŁÓWNA 

 

-1- Ćwiczenie wyczucia i orientacji w schemacie własnego ciała. Rozwijanie gibkości ciała. 

 

- „Dotykamy” - Ćwiczący rozkładają na podłodze ręcznik/kocyk i stają na nim. Wybrana osoba 

wypowiada hasła np.: dotykamy nos kolanem, dotykamy czoło kolanem, palcem wskazującym 

dotykamy nos, próbujemy łokciem dotknąć czoła, kto potrafi, to czołem dotyka podłogi.  

Przy niektórych poleceniach można oczywiście usiąść.  

 

- „Kwiatek”  – Ćwiczący siadają na rozłożonym kocyku/ręczniku. W ręce trzymają 

chustkę/chusteczkę. Kulą się.  Wsłuchują się z muzykę (najpierw cichą, potem stopniowo zgłośnioną 

przez dorosłego) a ich ciało stopniowo rozwija się i rośnie do góry. Ćwiczący pokazują, jak rośnie 

kwiatek (według własnych pomysłów).  

 

Kiedy „kwiaty”  już urosną (wstaną z kocyka pięknie wyprostowane) to wykonują ruchy zgodnie ze 

słowami piosenki machając przy tym rytmicznie chustką.  

 

 

„Kwiatowa piosenka” -  https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY  

[stan na 9.04.2021] 

 

 

-2- Wyczucie przestrzeni i ciężaru/siły ciała. 

 

- „Gniazdo os”  – Podczas wolnego tempa i niskich dźwięków  w muzyce dziecko/dzieci powoli, 

ostrożnie na palcach podkradają się do gniazda os (do osoby dorosłej w celu jej wyłaskotania). Na 

szybkie tempo, wysokie dźwięki  w muzyce, osa (osoba dorosła) wylatuje z gniazda, dziecko/ dzieci 

uciekają, opędzając się rękami. Kładą się na ziemię, tarzają się, wymachują rękami i nogami.  

  

Na ponowne niskie, wolne dźwięki, dziecko/ dzieci znów zakradają się do osy (osoby dorosłej).  

 

Muzyka do wykorzystania - Dźwięki wysokie i niskie: „Wysoko nisko, Misie i pajace” -    

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI  

[stan na 9.04.2021] 

 

 

-III- ZAKOŃCZENIE 

 

-1- Ćwiczenie „Wietrze wiej” 

 

Uczestnicy ćwiczeń  siedzą w siadzie podpartym na kocyku/ręczniku. Przed sobą mają położoną 

chustkę/chusteczkę (lub woreczek gimnastyczny ) oraz mały poje mnik (lub coś do czego będą 

celować). 

Palcami stopy próbują chwycić chustkę i machać nią w prawo i w lewo, w górę i w dół. Następnie 

cały czas posługując się stopą, próbują trafić chustką do pojemnika.  

 

Następnie zmieniają stopę.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- Zabawa doskonaląca celność „Cel! Pal!” 

 

Dorosły trzyma w ręku pojemnik, np. miskę i nią porusza. Dziecko ustawia się na wyznaczonej linii 

startu, w ręku trzyma chustkę/piłkę. Próbuje trafić do poruszającego się celu (np. miski). Sprawdza, 

którym przedmiotem jest łatwiej trafić do celu.  

Może nastąpić zmiana ról.   
 

Udało się wykonać wszystkie zadania i ćwiczenia? Wierzymy, że tak. Teraz pora na odpoczynek i 

Wasze  zabawy swobodne.  


