
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!  

Witamy Was bardzo gorąco.  

Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy. 

Czekamy na kolejne fotografie! A teraz porcja kolejnych zabaw i zadao. 

 

20.04.2020 – poniedziałek 

1. Powitanka „Wszyscy są, witam was...” (pedagogika zabawy).  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. „Co to jest ekologia?” – wysłuchanie wiersza w interpretacji Rodzica. 

Ekologia – mądre słowo 

a co znaczy - powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 

Masz je chronid i szanowad 

- powiedziała mądra sowa... 

Przeprowadzenie rozmowy z dziedmi na temat ekologii: 

 Co składa się na środowisko przyrodnicze? 

 Kto powinien dbad o przyrodę? 

 Co to jest ochrona środowiska? 

 Czy mieszkaocy Ziemi są szczęśliwi, czy jest coś co zakłóca im spokój na Ziemi? 

Okazjonalnie obejrzenie filmiku „Ekologia” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

3. „Nasza planeta” – pokoloruj kolorowankę. 

Załącznik nr 1 Kolorowanka 

4. „Świat w naszych rękach - eko piosenka” – nauka piosenki słów Łukasza Tartasa i muzyki 

Weroniki Korthals. 

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

5. „Podróżujemy z Ekoludkiem” - zabawa w formie opowieści ruchowej przy muzyce. 

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

Zapraszam na wycieczkę do lasu (dziecko przy muzyce maszeruje po pokoju). Zatrzymaj się,  

porozglądaj się po lesie, popatrz jak tu ładnie. O! Kto to skacze między drzewami, ma długie uszy,  

krótki ogonek (dziecko zgaduje to zając), on zaprasza do zabawy, poskacz razem z nim (dziecko 

skacze po całej pokoju). Pożegnaj się z zajączkiem i chodź dalej. Jesteś na polanie. Ale co to,  

dlaczego tu tak brudno? (dziecko udziela odpowiedzi). Dziecko zmartwiło się, ale na krótko (robi 

zmartwioną minę), bo już po chwili wiedziało co ma zrobid. Zaczyna sprzątad, zbierad śmieci i wrzucad 

je do pojemników z napisami: papier, szkło, plastik, biodpady . Popatrz teraz jest czysto i ładnie w 

lesie, czy jesteś zadowoleny ze swojej pracy? Na pewno jesteście zmęczony (dziecko ociera pot 

z czoła). Chodź dalej, posłuchaj jak szumi strumyk (dziecko nadstawia uszu). Podejdź do strumyka  
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i umyj w nim ręce (dziecko nachyla się i naśladuje mycie rąk, strzepując wodę). Jaka czysta i chłodna 

jest woda  w strumyku. Wracamy do domu. Jak się podobała wycieczka. 

6. „Odgłosy lasu” – odsłuchanie odgłosów lasu, prawidłowe nazwanie tego co usłyszy dziecko. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tiuz51myA4 

7. „Rodzina Treflików – śmieci” – obejrzyjcie wspólnie z Rodzicami filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

 

21.04.2020 – wtorek 

1. „Po co segregowad śmieci?” -  poszukiwanie odpowiedzi metodą burzy mózgów.  

„Zbieramy śmieci” – z wykorzystaniem słomek i plastikowych kubków – dziecko za pomocą słomki  

(zasysając powietrze) przenosi kawałki papierków do kubka. Rozwijanie umiejętności regulowania 

 oddechu. 

2. „Rady na odpady” – obejrzenie bajki edukacyjnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=416s 
3. „Pojemniki do segregacji śmieci” – praca plastyczna. 
Załącznik nr 2 Pojemnik na szkło 

Załącznik nr 3 Pojemnik na papier 

Załącznik nr 4 Pojemnik na plastik 

Załącznik nr 5 Pojemnik na bioodpady 

Załącznik nr 6 Odpady 

4. „Świat w naszych rękach - eko piosenka” – utrwalanie piosenki słów Łukasza Tartasa i muzyki 

Weroniki Korthals. 

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

5. „Na ratunek Mateczce Ziemi” – zaprezentowanie dziecku komiksu Tomasza Samojlika. 

Załącznik nr 7 Na ratunek Mateczce Ziemi 

6. „Tuptaj średniaczku” – zabawy ruchowe razem z Panem Miłoszem. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q 

7.  „Co dalej?” – zabawa polegająca na kontynuowaniu rytmu ułożonego z kolorowych pojemników  

na odpady. 

Załącznik nr 8 Ułóż pojemniki w odpowiedniej kolejności zgodnie z rytmem 

Złącznik nr 9 Pojemniki do układania rytmu 

 

 
22.04.2020 – środa 
1. „Na ziemi zostaje” – zabawa ruchowa na przywitanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

2. „Badanie składu powietrza”  - przeprowadzenie wspólnie z rodzicem prostego, domowego 

doświadczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=S3eCCDY6rZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=fUG1c0YArDY 

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

3. „Jakie jest powietrze?” – obejrzenie filmików przedstawiających zanieczyszczone powietrze  

i czyste powietrze, decyzja dziecka, które powietrze jest im bliższe i dlaczego. 

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nikoG41DhLc 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fh7ASv7c9TM 

4. „Ziemia, woda, powietrze” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem piłki. 

5. „Sprzątanie świata” – odszukiwanie różnic. 

Załącznik nr 10 Sprzątanie świata – odszukiwanie różnic 

6. „Smok-smog” - rozmowa na temat smogu. Dziecko dostrzega związek przyczyna - skutek np.  

dymiące kominy, samochody, piece = smog. Dziecko wspólnie z rodzicem zastanawia  się, jak 

zwalczyd smog. Rodzic pokazuje maseczkę, jaką należy nosid, gdy będzie dużo smogu. Okazjonalnie 

prosimy o obejrzenie filmiku edukacyjnego „Ekokultura”. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs 

7. „Wytęż wzrok” – wypełnij kartę pracy. 

Załącznik nr 11 Wytęż wzrok 

 

23.04.2020 – czwartek 

1. „Odgłosy wody” - zagadka słuchowa (nagranie odgłosów wody).  

https://www.youtube.com/watch?v=gVKEM4K8J8A – padający deszcz z grzmotami 

https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1 

– kapanie kropel wody 

https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=2 – szum wody z kranu 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=3 – szum morza i fal 

https://www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=4 – strumyk  

https://www.youtube.com/watch?v=tkUIw6tVIro&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=5 – wodospad 

2. „Woda” - zapoznanie z pojęciem woda na podstawie wiersza T. Ferenca. 

Wypowiedzi na temat wody - gdzie się znajduje i do czego się ją wykorzystuje. 

Rodzic czyta dziecku wiersz: 

„W sadzie jej pełno: w studni aż dudni, 

w deszczu pluszcze głośno, w rzece płynie, 

na samym morza dnie utopiona, nie ginie. 

W chmurze lekka jak para, w wiadrze ciężka jak ołów, 

piękna jak Wodospad Niagara, w ogrodzie jak rosnący ogród. 

A co drzewa mówią, gdy im brak wody? 

Co kwiaty, gdy nie ma deszczu? 

Co powiesz ty, gdy przez dnie całe 

sucho w kranie i sucho w powietrzu? 

Co powie żółta trawa i popękana ziemia, 

pusta studnia i rzeka i Sahara bez cienia?” 

3. „Co by było, gdyby na świecie nie było wody? – poszukiwanie odpowiedzi metodą „burzy 

mózgów”. 

4. „Pada deszcz, wieje wiatr, błyskawica, grzmot” – zabawa muzyczno-ruchowa do muzyki taoców 

integracyjnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 

5. „Woda” – przeprowadźcie wspólnie kilka doświadczeo z wodą. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

6. „Malowanie pianą” – wykonanie pracy plastycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=y6rdOlGst7I 

7. „Piosenka o zdrowej wodzie” – osłuchanie się z piosenką słów i muzyki Jerzego Kobylioskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

 

24.04.2020 – piątek 

1. Rozgrzewka umysłowa – dzielenie wyrazów na sylaby - chmura, burza, tęcza, deszcz, słooce, woda, 

śnieg, grad, wichura, mżawka, ulewa, kapuśniaczek. Liczenie sylab w wyrazach. Próby nazywania 

głosek w nagłosie-pierwszej głoski i wygłosie-ostatnie głoski. 

2. „Przygoda kropelki wody” – wysłuchanie zmodyfikowanej wersji opowiadania H. Bechlerowej. 

W pewnym mieście, którego nazwy już nie pamiętam, znajdowała się przepiękna leśna polana. 

Wokoło niej, rosły przecudne drzewa, z których raz na jakiś czas, wiatr zdmuchiwał liście. Na 

jednym z tych liści leżała błyszcząca kropla. Na pewno została tu po wczorajszym deszczu, ale tego 

sama nie pamiętała. Beztrosko wygrzewała się na słoneczku, które co rusz wysyłało w jej stronę 

promienny uśmiech i rozmyślała. 

- Jak dobrze musi byd jaskółkom tam w górze! I motylkom, co mogą fruwad z kwiatka na kwiatek. 

Chciałabym byd motylem. Nie! Chciałabym dzwonid i pluskad jak strumyk! 

Powiedziała to tak głośno, że usłyszało ją słoneczko. Słoneczko dzieo w dzieo obserwowało to, co 

dzieje się w przyrodzie i wiedziało, że marzenia kropelki niedługo się spełnią. 

-Będziesz tam, gdzie fruwają jaskółki i fruwad będziesz jak motyle i zadzwonisz jak strumyk po 

kamykach. Będziesz blisko i  daleko, zobaczysz to, o czym Ci się nigdy nie śniło. 

-Zobaczę – szepnęła kropelka i poczuła jak słoneczko zaczęło mocniej przygrzewad. Nagle, nie 

wiadomo jak, zaczęła przemieniad się w coś lekkiego i przejrzystego i unosid się do góry. Wznosiła się 

coraz wyżej, ku puszystym obłokom. Była teraz tak wysoko, że widziała z bliska jaskółki fruwające pod 

niebem. Nagle jednak, ni stad ni zowąd, wylądowała na jednej z kilku błękitnych chmurek. Poczuła, że 

robi jej się robid strasznie zimno. Przestraszyła się, kiedy wiatr przygnał ciemne chmury. Chmury 

zabrały biały, puszysty obłok, zamruczały groźnie, zaświeciły błyskawicą. Lunął deszcz. Kropelka 

uczuła, że leci w dół, że spada. Po drodze widziała rozłożyste drzewa, zielone trawy, z daleka widziała 

domy i ulice, które skąpane były w strugach deszczu. Otarła się także o skrzydło motylka, który leciał 

szybciutko, by ukryd się przed ulewą. Skakała po kamykach, płatkach kwiatów, źdźbłach trawy, aż w 

koocu wylądowała w jeziorku. Przypomniała sobie słowa słoneczka. 

- Prawdę mówiło – zadzwoniła mała kropelka, zanurzając się w jeziorku. 

Spędziła w nim trochę czasu. Pływała brzuszkiem do góry uśmiechając się wesoło do słoneczka. W 

pogodny dzieo patrzyła w niebo, na białe chmurki srebrne od słooca. Marzyła, żeby znowu 

wędrowad. I nie wiadomo kiedy, w gorący dzieo – płynęła znowu w lekkim obłoczku. Wiatr pędził go, 

jak żagiel na morzu, i obłok płynął nad lasami, nad polami i miastem.  Tym razem, podczas spadania, 

wylądowała w strumyku. 

- Ale dokąd zawędruje razem ze strumykiem? 

- Do rzeki, do morza! – odpowiedział czyjś głos blisko na łące. To bociek, który znał i rzeki, i morze, bo 

zwiedził świat. 

I strumyk wpadł do rzeki. Kropelka płynęła teraz szeroko rozlaną wodą, aż pewnego dnia zobaczyła 

mewy i statki. 

- Morze – szepnęła. – To właśnie jest to, o czym mi się nigdy nie śniło, o czym mówiło słonko. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
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Kropelka kołysała się teraz na falach, biegła szybko, w srebrnej pianie wyrzucała muszelki na piasek. 

- Albo płynę po niebie, albo z deszczem wędruję na ziemię i znowu słooce zmienia mnie w chmurkę. 

Chciała o tym powiedzied jaskółkom, ale jaskółek już nie było. A wiatr dmuchał zimnym oddechem,  

zrzucając na ziemie kolorowe liście. 

3. Rozmowa na temat treści opowiadania inspirowana pytaniami rodzica. 

 Gdzie znajdowała się mała kropelka na początku opowiadania? 

 O czym marzyła kropelka deszczu? 

 Co jej powiedziało słonko? 

 W jaki sposób kropelka znalazła się na błękitnej chmurce? 

 Gdzie wylądowała kropelka podczas opadów deszczu? 

 Czy kropelka chciała raz jeszcze przeżyd tą wyjątkową podróż? 

 Gdzie wylądowała podczas swojej drugiej podróży? 

 Dlaczego nie mogła opowiedzied o swoich przygodach jaskółkom? 

4. „Przygoda kropelki deszczu”- ułożenie historyjki obrazkowej. 

Załącznik nr 12 Historyjka obrazkowa 

5.  „Wędrówki kropli wody”. Dziecko otrzymuje sylwety kropelek i układa je wg poleceo: na, nad,  

pod, z lewej strony, z prawej strony chmury. Kolejnym dwiczeniem może byd – rodzic kładzie na 

chmurce kartonik z cyferką, a dziecko pod chmurką układa odpowiednią ilośd kropli. 

Załącznik nr 13 Ciągle pada 

6. „Słooce świeci-deszcz pada” – zabawa ruchowa z elementem orientacyjno-porządkowym. 

7. „Jak krąży woda-woda wraca. Obieg wody w przyrodzie” –  zapoznanie się dzieci z prezentacją.  

Przeprowadzenie krótkiej rozmowy.   

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

8. „Kryształki soli” – przeprowadzenie zabawy badawczej z wykorzystaniem soli kuchennej i wody.  

Prowadzenie obserwacji (rozpuszczanie soli, próby wyhodowania kryształów soli) – dla chętnych. 

http://maluchwdomu.pl/2014/11/krysztalki-soli-doswiadczenie-dla-dzieci.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
http://maluchwdomu.pl/2014/11/krysztalki-soli-doswiadczenie-dla-dzieci.html


Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 3 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 



Załącznik nr 7 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



Załącznik nr 8 

                                                               

 

Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 
 

 



Załącznik nr 11 

 

 
 

 



Załącznik nr 12 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



Załącznik nr 13 

 

 
 


