
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci! 

Witamy Was bardzo gorąco. A teraz porcja kolejnych zabaw i zadao. 

27.04.2020 – poniedziałek 

1. Przywitanie się z dzieckiem piosenką „Dwie małe rączki klaszczą” (autor nieznany).  

Dwie małe rączki klaszczą,  

Czasem się pogłaszczą.  

W kolanka zastukają i dzieciom pomachają.  

https://www.youtube.com/watch?v=GEqOESIXiR0 

2. „Woda” – rozwiązanie wspólnie z dzieckiem krzyżówki, której rozwiązaniem jest hasło: „woda”. 

Podział wyrazu „woda” na sylaby, głoski. Nazwanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie „woda”. 

Przeprowadzenie krótkiej rozmowy: do czego służy woda z wykorzystaniem ilustracji. 

Załącznik nr 1 Do czego służy woda? – ilustracje 

Przeprowadzenie badao z wodą:  

 obserwacja wody / określanie koloru, wyglądu, stanu skupienia/ 

 wąchanie wody / określanie zapachu / 

 próbowanie wody / określanie smaku / 

1. Miejsce w rzece lub strumieniu, 

w którym dno się tak układa, 

że płynąca po nim woda 

z wielkim hukiem na dół spada/ wodospad 

2. Ludzie chętnie w nim pływają 

w jego sitowiu kaczki mieszkają. 

Pływają po nim łódki, 

kajaki i żaglówki/ jezioro 

3. Konewki mu nie trzeba. 

A podlewa kwiaty, warzywa i drzewa/ deszcz 

4. W górach płynie szybko, 

wolno po równinie. 

Gdy coś do niej wpadnie, 

do morza dopłynie/ rzeka         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

3. „Roślinom chce się pid” – przeprowadzenie doświadczenia. Napełnienie szklanki wodą. DO wody 

dodajemy kilka kropel kolorowego atramentu. Wstawiamy do tak przygotowanej szklanki białego 
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https://www.youtube.com/watch?v=GEqOESIXiR0


kwiatka. Przez kilka dni prowadzimy obserwację co stanie się z kwiatkiem (powinien zabarwid się). 

Kształtowanie w świadomości dzieci faktu, że rośliny piją wodę. Przeprowadzenie pogadanki. 

http://www.adda.com.pl/?p=356 

5. „Piosenka o zdrowej wodzie” – utrwalanie słów i melodii piosenki Jerzego Kobylioskiego.  

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

Piosenka o zdrowej wodzie 

słowa i muzyka: Jerzy Kobylioski 

Wodę w kranie mamy na zawołanie 

Możesz się napid moje ty kochanie 

Bo zdrowa woda siły, a jakże ci doda 

Życie ocali, kiedy słooce pali. 

Zimna woda, siły doda 

Jest do picia i do mycia 

Do żeglowania, do pływania 

Podlewania i pluskania. 

Pasta do zębów i mydło to trochę za mało 

Wody potrzeba by umyd swoje ciało 

I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy 

Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi. 

6. „Dbam o wodę” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic rozkłada na dywanie obrazki i czyta zalecenia, które pozwalają dbad o wodę każdego dnia. 

Dziecko słucha i dopasowuje obrazki do poszczególnych porad (przygotowanych zdao). 

Porady: 

 Zakręcaj kran, jeśli chwilowo nie używasz wody, na przykład podczas szczotkowania zębów. 

 Zamiast kąpieli w wannie pełnej wody wybierz prysznic. 

 Nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej ponownie użyd, na przykład do podlania 

kwiatów lub sprzątania. 

 Zwracaj uwagę na cieknący kran. Zawsze dokładnie go zakręcaj. 

 Nie wrzucaj śmieci do wody. 

Załącznik nr 2 Dbamy o wodę – zdania 

Załącznik nr 3 Dbamy o wodę – ilustracje 

7. „Oszczędzaj wodę” – obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

 

28.04.2020 – wtorek 

1. "Wycieczka do lasu" - zabawa taneczna do piosenki. 

Rodzice i przedszkolaki, włączcie piosenkę i poszalejcie przy niej!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5ptZKHWGE7I&feature=emb_title 

2. „Jak zachowujemy się w lesie?" - praca z obrazkiem. 

Rodzic rozkłada obrazki przed dzieckiem i prosi, aby przyjrzało się ilustracjom. Powiedz, co na nich 

widad. 

Załącznik nr 4 Jak zachowujemy się w lesie - ilustracje 

Rodzic prosi, aby dziecko wskazło, które z tych ilustracji pokazują złe zachowania. 

- Dlaczego nie powinniśmy tych zachowao naśladowad? 

3.  „O Zosi, co niszczyła drzewa”- słuchanie wiersza A. Bober. 

http://www.adda.com.pl/?p=356
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5ptZKHWGE7I&feature=emb_title


 

 

Była sobie Zosia mała, która chętnie rysowała. 

„Oj, to słonko brzydko świeci”- kartkę zgięła i do śmieci. 

Druga kartka potargana, bo nie wyszła Zosi mama. 

Trzecia kartka zapełniona, lecz jej tylko jedna strona. 

I tak kartka za karteczką, wylądują na biureczku, 

pomazane, pobeblane, pogniecione, pozginane. 

„Czyś Ty Zosiu oszalała? Będziesz drzewa marnowała? 

Krzyknął Jaś, Zosi brat starszy, 

co na to wszystko z przykrością patrzył. 

„Jakie drzewa? Co ty pleciesz? Kartki w sklepie kupię przecież” 

Rzekła dumnie Zosia mała- oj jak mało ona wiedziała. 

„Kartki z leśnych drzew powstają, co je drwale pościnają. 

Im więcej kartek marnujesz, tym więcej drzew do zrobienia nowych potrzebujesz. 

A wiesz, że drzewa są do życia potrzebne, nam i zwierzętom niezbędne.” 

„Wiem, bo nam Pani w przedszkolu mówiła”- i twarz Zosieoki się nieco skrzywiła. 

„Nie wiedziałam o tym, że papier z drzew produkują. 

Poprawię się już, naprawdę obiecuję”. 

Od tej pory Zosia mała, kartek do rysowania już nie marnowała. 

Z jednej i z drugiej strony karteczki, powstawały piękne Zosi rysuneczki. 

Z pomysłem i starannością je robiła i żadnej kartki już nie wyrzuciła. 

Zawisły rysunki Zosi na ścianie, w koszu już nie ma miejsca na nie! 

 

Rozmowa kierowana w oparciu o treśd wiersza: 

 W jaki sposób Zosia niszczyła drzewa? 

 Dlaczego powinniśmy oszczędzad papier? 

 Co nam dają drzewa? Do czego są nam i zwierzętom potrzebne? 

 W jaki sposób możemy marnowad mniej papieru? 

 Uświadomienie konieczności oszczędzania papieru. 

4. "Od drzewa do papieru" - filmik edukacyjny. 

Proszę o obejrzenie filmiku, w jaki sposób powstają kartki papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v=7IP0Ch1Va44&feature=emb_title 

5. „Papier czerpany” – warsztaty twórcze. 

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

6. "Wycieczka do lasu" - dwiczenia gimnastyczne. 

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

Dla chętnych dzieci: 

Wykonanie eko-zabawki  

http://przedszkole4rs.szkolnastrona.pl/p,534,kolko-ekologiczno-plastyczne 

 

29.04.2020 – środa 

1. „A ram, sam, sam” – zabawa naśladowcza do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

https://www.youtube.com/watch?v=7IP0Ch1Va44&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BgvMAvIWMbQ
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ
http://przedszkole4rs.szkolnastrona.pl/p,534,kolko-ekologiczno-plastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


2. „Co zagraża i co służy Ziemi? - gra dydaktyczna. 

Rodzic czyta dziecku polecenie, a dziecko próbuje zagrad w grę: 

https://learningapps.org/view11139917 

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/ 

3. „Świat w naszych rękach” -  utrwalanie słów (Łukasz Tartas) i melodii piosenki (Weronika Korthals). 

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

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 dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

A recykling trudne słowo, chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobid coś, papier, plastik albo szkło. 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

Więc dorośli oraz dzieci, posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająd się dziś, żeby jutro dobrze żyd. 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat 

Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbad o cały świat, chociaż masz niewiele lat. 

4. Zabawy badawcze z wodą. 

-  Parowanie wody. 

Rodzic włącza czajnik elektryczny i podgrzewa wodę. 

Dziecko obserwuje i dzieli się spostrzeżeniami - najpierw woda zaczęła bulgotad, do góry unosiło się 

coraz więcej pary, aż woda zaczęła parowad. 

Dodatkowo, rodzic przykłada lusterko do ujścia czajnika w celu zobrazowania zjawiska powstania 

pary. 

- „Co pływa, a co tonie” 

Do miski z wodą dziecko kolejno wrzuca: spinacz biurowy, zgnieciony papier, kamieo, drewnianą 

kredkę lub patyk, 

Można także wykorzystad: styropian, skorupkę od orzecha, piórko, piłeczkę pingpongową. 

Dziecko próbuje powiedzied, co się dzieje z tymi przedmiotami i dlaczego tak się zachowują. 

- „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 opowiadaj, co się stało z wodą. 

5. Warto obejrzed z dzieckiem filmik „Zanieczyszczenie rzek”. 

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

 

https://learningapps.org/view11139917
http://boberkowy-world.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y


30.04.2020 - czwartek 

1. „Poranna gimnastyka" - rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

2. Kotek"- dwiczenia logorytmiczne  

Dziecko wspólnie z Rodzicem powtarza wiersz i naśladuje czynności, o których jest w nim mowa. 

Kotek, kotek łapki myje, 

buzię, nosek, uszy, szyję. 

3. Dwiczenia poranne i gimnastyczne. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki” 

Rodzic gra na dowolnym instrumencie perkusyjnym rytm do podskoków, dziecko podskakują 

swobodnie po pokoju. Kiedy muzyka milknie, postępuje zgodnie z poleceniami: chodzi ciężko jak miś, 

taoczy lekko jak lale, turla się jak piłka, podskakuje jak pajacyki. 

Dwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów” 

Dziecko chodzi na palcach, jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda. 

Dwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca” 

Dziecko naśladuje ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg. 

Dwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze” 

Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladuje jazdę na rowerze, 

zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadzie w normalnym tempie, potem powoli (pod 

górkę) i szybko (z górki). 

Dwiczenie równowagi ,,Bociany na łące” 

Dziecko staje wyprostowane i naśladuje bociana, unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym 

rozłożeniem rąk w bok. Stara się utrzymad się w tej pozycji jak najdłużej. Zmienia nogę i powtarza 

dwiczenie kilkakrotnie. 

Dwiczenie stóp ,,Stopa za stopą” 

Dziecko chodzi po pokoju stopa za stopą, odliczając po sześd, a następnie staje na jednej nodze jak 

bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. Powtarzając dwiczenie, odmierza sześd stóp i zmienia nogę, 

na której stał bocian. 

Dwiczenie wyciszające  

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z jednoczesnym głośnym przeliczaniem kroków do sześciu, 

następnie zatrzymuje się na chwilę i znów maszeruje. 

4. „Brudasek” – słuchanie opowiadania. 

Bohaterem tej książeczki jest prosiaczek, Guciem zwany. Chod ma zawsze szczere chęci, zawsze 

chodzi upadkany. Bardzo lubi włazid w błoto, nie przepuści też kałuży. 

W nich to chlapie się z ochotą, chod jest chłopcem dosyd dużym. Jest jak świnka cały brudny, brudne 

ręce i zeszyty: 

– Wiesz, prosiaczku, byłbyś cudny, gdybyś chod raz był umyty. Mlaska, gdy śniadanie zjada, pijąc, 

głośno siorpie przy tym. Wszystkim wkoło opowiada o posiłku znakomitym. 

Wypożyczył raz od Misia do czytania książkę małą, właśnie oddał mu ją dzisiaj, ale pobrudzoną całą. 

Kiedy klepnął on Zajączka, że Szaraczek aż się skulił, wtedy jego brudna rączka zapadkała pół koszuli. 

U Misia na imieninach, nie wierzycie, patrzcie sami, zachowywał się jak świnka, sam zjadł tort... i ze 

świeczkami! Tego było już za wiele, jak świat światem, a las lasem. Uradzili przyjaciele, by nie bawid 

się z Brudasem. 

– Chodźcie piłkę kopad razem lub się bawmy w chowanego! 

– Bardzo chętnie, jeśli czasem się umyjesz, nasz kolego. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


– Chod tak bardzo się starałem, mój ty Misiu, i Szaraczku, sam jak palec pozostałem w środku lasu na 

tym pniaczku. Coś szeptają Zając z Misiem: 

– Prezent fajny mu zrobimy... urodziny... zdaje mi się, że Brudaska zawstydzimy. Nadszedł wreszcie 

dzieo urodzin. Bukiet kwiatów, wielka paczka. 

Nasi przyjaciele młodzi obdarowad chcą Prosiaczka. Nasz Brudasek zadziwiony: 

– Prezent całkiem ładnie pachnie. Mydło... gąbka... i szampony... 

– Byś się taplał... ale w wannie! 

Od tej pory po zabawie, to stwierdziła cała paczka, w wannie pół godziny prawie tapla się jak młoda 

kaczka. Już nie brudny, lecz różowy. Jest czyścioszkiem jakich mało. I przyjaciół ma już nowych – lecz 

przezwisko pozostało. 

Rozmowa na temat opowiadania. 

• Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu i zachowania Prosiaczka. 

• Zwrócenie uwagi na to, kto pomógł mu się zmienid i w jaki sposób to zrobił. 

• Wyjaśnienie, dlaczego o przezwisku Brudasek trudno było zapomnied. 

5. „Przybory do mycia" – wykonanie kart pracy. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez dzielenie  

wyrazów na sylaby; określanie liczby sylab w wyrazie. 

Załącznik nr 5 Przybory do mycia 

6. „Czyste, brudne ręce”- zabawa ruchowa. 

W rytmie akompaniamentu wykonanego na dowolnym instrumencie dziecko w różnych kierunkach 

przemieszcza się w pokoju. Na hasło "czyste ręce" - wyciąga je przed siebie, na hasło: "brudne ręce" - 

chowa je za siebie. 

7. „Jak prawidłowo myd ręce”- obejrzyj filmik. Zapoznanie z kolejnymi etapami wykonywania  

czynności mycia rąk. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlGf0abwaOQ 

Dla chętnych dzieci: 

„Czyste ręce” – wykonanie pracy plastycznej. 

Załącznik nr 6 Czyste ręce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlGf0abwaOQ


Załącznik nr 1 

 

                                  

 

                                  

 

                    

 

 

 

 



 

                                

                                   

 

        

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

  

Zakręcaj kran, jeśli chwilowo nie używasz wody, 
na przykład podczas szczotkowania zębów. 

 

 

Zamiast kąpieli w wannie pełnej wody  
wybierz prysznic lub nie wypełniaj jej po brzegi. 

 

 

Zbieraj deszczówkę i używaj jej do podlania  
kwiatów w ogrodzie. 

 

 

Zbieraj większośd ilośd odzieży do prania. Nie 
wkładaj do pralki pojedynczych rzeczy. 

 

 

Nie zmywaj naczyo przy otwartym kranie. 
Nalej wodę do zlewu, a najlepiej korzystaj ze 

zmywarki. 
 

 

Myjąc ręce nie rozlewaj wody po całej 
łazience.  

 



 

 

Jeżeli chcesz wyprad jakąś rzecz ręcznie 
nalej wodę do miski, wanny. Nie pierz pod 

bieżącą wodą. 
 

 

Chcąc umyd samochód korzystaj z myjni 
samochodowej. Nie myj samochodu  

w miejscu zamieszkania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

  

 

 

 

        



     

     

   

  

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

Żródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/ 
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Załącznik nr 5 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 


