
Temat tygodnia: „Mali ekolodzy” 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

progra- 

mowej 

 

TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

I 5, II 6,  

II 8, III 5,  

I 7, III 4, 

IV 2, 

Co to jest 

przyroda? 

 

Poniedziałek 

20.04.2020r. 

1. Zabawa rzutna „Butelkowe kręgle”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności 

etapów mycia rąk. 

2. Rozmowa o przyrodzie animowana kukiełką Trampolinka. Praca plastyczna zespołowa „Obrazek przyrody” 

– kompozycja z gotowych elementów typu kolaż. Rozmowa na temat potrzeby dbania o przyrodę. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2 – labirynt. 

3. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się przy stole. Zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt 

sztućców. 

4. Zabawa dydaktyczna „Kostka do gry”. Słuchanie ulubionej bajki wybranej przez dziecko. 

I 5, I 6, IV 

2, IV 5,  

IV 18,  

IV 19, 

III 5, III 8,  

IV 12, 

Kolorowe 

pojemniki 

 

Wtorek 

21.04.2020r. 

1. Układanie samodzielne ulubionych puzzli. Rymowanka „Już od rana plusk w łazience..”, podczas zabiegów 

higienicznych przed śniadaniem. 

2. Oglądanie ilustracji. przedstawiające pojemniki do segregacji śmieci. Rozmowa na temat segregacji śmieci. 

Słuchanie wiersza Doroty Gellner Śmieci – rozmowa. Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci” – 

poznanie zasad segregacji odpadów, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania. 

3. Ćwiczenie grafomotoryczne – rysowanie po śladzie. Oglądanie albumów o różnych środowiskach 

przyrodniczych: lesie, łące, stawie. 

4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie. 

I 5, I 6,  

III 5,  

IV 14,  

I 7, III 2, 

III 5, IV 7, 

IV 18, 

Dzień Ziemi 

 

Środa 

22.04.2020r. 

1. „Gdzie leży skakanka?” – ćwiczenie określania stosunków przestrzennych. Zabawa „Rymy”. Mycie rąk 

przed śniadaniem. 

2. Obchody Dnia Ziemi. Rozmowa o akcji Sprzątania Świata. Zabawa rytmiczno-ruchowa do wiersza Doroty 

Gellner „Złote śmieci” – rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozmowa z wykorzystaniem rekwizytu – 

globusa. Wysłuchanie piosenki pt. „Ziemia, wyspa zielona”. 

3. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków. Wysłuchanie ulubionej bajki 

wybranej przez dziecko.  

4. Zabawa graficzna „Leniwe ósemki”. Zabawy dowolne: rysowanie kredkami, układanie puzzli przy stoliku. 



II 11, IV 1, 

IV 8,  

III 4, IV 2, 

IV 8,  

IV 18, 

Zielony las 

 

Czwartek 

23.04.2020r. 

1. Zabawa Pantomimiczna „Co robimy w domu?”. Oglądanie książeczek o dowolnej tematyce. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem. 

2. Oglądanie ilustracji lasu. Co to jest las? – burza mózgów. Zabawa ruchowa „Mrówki do mrowiska”. 

Rozmowa na temat zasad zachowania w lesie. Wykonanie ilustracji drzewa – wyklejanka z gotowych 

elementów.  

3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Graj nisko, graj wysoko”. Zabawa oddechowa. 

4. Praca plastyczna – lepienie z plasteliny. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na 

pozostawienie porządku po skończonej zabawie. 

I 5, I 6,  

III 5,  

IV 2,  

IV 18 

Oszczędzamy 

wodę 

 

Piątek 

24.04.2020r. 

1. Zabawa ruchowa tradycyjna „Karuzela”. Zabawa emocjonalno-ruchowa ,,Pomachaj do mnie”. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Prezentacja multimedialna na temat wody w przyrodzie i jej znaczenia. Zabawa dydaktyczna „Woda” – 

poznanie sposobów wykorzystania wody przez człowieka i w przyrodzie. Rozmowa na temat sposobów 

oszczędzania wody. Wykonanie ćwiczenia z KP2. 

3. Zabawa plastyczna „Leśne duszki” – lepienie z masy solnej.  

4. Wysłuchanie ulubionej bajki wybranej przez dziecko. Układanie samodzielnie wybranych puzzli.  

Uwagi   

 


