
Program pracy 27.04-30.04 

 

Dbamy o ziemię 

 

Dzień 1 ,,Ż jak żaba”: 

1. Zabawa rytmiczna do piosenki ,,Maszeruje wiosna” (swobodny taniec) - 

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

2. Odgadnij zagadkę: 

,,Skaczą po łące, 

pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie”    (Żabki) 

3. Oglądanie filmiku ,,Życie żab” - https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E 

4. Oglądanie zdjęć żab występujących w Polsce - https://www.medianauka.pl/plazy-polskie 

- Rozmowa z dziećmi na temat obejrzanego filmu ,,Życie żab” oraz zdjęć żab (Co wiemy  

o żabach? Jak wyglądają?) 

5. Zabawa ruchowa ,,Żabie zabawy” – na hasło ,,Żabki skaczą” dzieci naśladują skoki żab,  

a na hasło ,,Żabki pływają”- dzieci leżąc na brzuchu, naśladują pływanie żab. Na hasło 

,,Żabki odpoczywają” – wykonują siad klęczny i chowają głowę. 

6. Wypowiedzi dzieci co dzieje się na ilustracji – Karty pracy cz.4, str.4 

7. Wyprawka plastyczna – wykonaj maskę żaby 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E
https://www.medianauka.pl/plazy-polskie


8. Wprowadzenie litery ,,Ż,ż”:  

 

- Analiza i synteza słuchowa słowa ,,Żaba”: 

a) określenie do jakiej grupy głosek należy głoska ,,ż” (spółgłoska) 

b) dzielenie słowa ,,żaba” na sylaby: ŻA-BA oraz głoski Ż-A-B-A - 

https://esylaby.pl/podzial-na-sylaby-wyrazu-%C5%BBaba 

c) co słyszymy na początku słowa żaba (ż) i na końcu słowa (a)? 

d) zbuduj schemat słowa ,,żaba”- przydatne będą do tego np. kartoniki w kolorze niebieskim 

 i czerwonym (niebieskie-spółgłoski, czerwone-samogłoski)  

e) podanie przykładów słów, rozpoczynających się na głoskę ,,ż,Ż” (Żaneta, żonkil, żurek, 

żyrafa, żelazko, żuk, żmija) 

9. Zabawa ruchowa ,,Słowa” – dzieci biegają, gdy rodzic powie słowo, w którym słychać 

głoskę ,,ż” – dziecko przysiada, a na słowo bez głoski ,,ż” staje nieruchomo 

10. Rozwiązywanie kart pracy cz. 4 – str. 4,5,6,7 

 

 

https://esylaby.pl/podzial-na-sylaby-wyrazu-%C5%BBaba


Dzień 2 ,,Przyjaciele przyrody”: 

1. Słuchanie piosenki ,,Las” - https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 

2. Oglądanie filmu przyrodniczo-edukacyjnego ,,Co to jest las?” (rozmowa na temat filmu) - 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

- Czy dzieci wiedzą dlaczego lasy nazywane są płucami Ziemi?: 

     

> dzięki nim relaksujemy się 

> produkują tlen, którym oddychamy 

> oczyszczają powietrze 

> są domami dla zwierząt  

> tereny, gdzie rośnie wiele drzew, roślin, owoców leśnych 

3. Zabawa ruchowa ,,Rzadki las, gęsty las” – na hasło ,,rzadki las” dzieci biegają, podskakują, 

a na hasło ,,gęsty las” stoją nieruchomo 

4. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej ,,Przyjaciel przyrody” (rodzice czytają dziecku wiersz, 

po czym rozmawiają z dzieckiem o jego treści) -  http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-

piosenki-2017-2018/przyjaciel-przyrody-awidzowska 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2017-2018/przyjaciel-przyrody-awidzowska
http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2017-2018/przyjaciel-przyrody-awidzowska


5. Wyprawka plastyczna ,,Kolorowy start” – Historyjka obrazkowa o złamanym drzewku 

(dzieci wycinają obrazko-historyjki, układają je według przedstawionej kolejności zdarzeń, 

naklejają na kartce i próbują nadać im tytuł) 

6. Słuchanie piosenki ,,Nasze uszy słyszą świat” (rozmowa o treści piosenki – do czego służą: 

oczy, uszy, nosek?) - https://www.youtube.com/watch?v=NCvIZ9rIkeg 

7. Rozwiązywanie kart pracy cz. 4 – str. 8,9 oraz z kart pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str.78 

8. Prosimy wybrać się na spacer do lasu - obserwowanie przyrody wiosną, nazywanie drzew 

( mile widziane przesyłanie zdjęć )  

 

Dzień 3 ,,Ochroń ziemię”: 

1. Słuchanie wiersza ,,Ziemia – nasza planeta” B. Formy, czytanego przez rodzica - 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00181&k=k0203&d=wie (rozmowa  

z dziećmi na temat wiersza – dlaczego powinien być na Ziemi porządek i kto powinien o to 

zadbać?) 

2. Rozwiązywanie kart pracy cz. 4 – str. 10 

3. Słuchanie piosenki ,,Nasza planeta” - https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

4. Karty pracy cz. 4 – str. 11 ( oglądanie obrazków, kolorowanie kartoników z napisem 

tak/nie) 

5. Praca plastyczna ,,Wspólne rysowanie lasu”: 

- dziecko zaczyna rysować - na tyle czasu, ile trwa mówienie przez rodzica rymowanki: 

,,Lesie, lesie zielony, 

chcemy o ciebie dbać. 

Lesie, lesie zielony, 

ty musisz wiecznie trwać” 

- następnie zamiana rolami - rodzic przejmuje rysunek i rysuje, dopóki nie wysłucha 

rymowanki przez dziecko 

https://www.youtube.com/watch?v=NCvIZ9rIkeg
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00181&k=k0203&d=wie
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6. Zapoznanie z mapą myśli – Jak mogę dbać o Ziemię? Jak mogę być 

,,ekoprzedszkolakiem”?: 



 Dzień 4 ,,Zabawy guzikami”:  

1. Karty pracy cz.4 – str.12 (czytanie z dziećmi tekstu o motylu, kolorowanie rysunku motyla) 

2. Zabawa ruchowa do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE (witamy 

się z rodzicami głowami, ramionami, kolanami, piętami) 

3. Przygoda z liczbami - bawimy się guzikami : 

- Dzieci otrzymują 10 guzików. Liczą je i podają ich liczbę. Segregują guziki kształtem 

(okrągłe/kwadratowe) oraz wielkością (małe, duże) i podają ich liczbę. Układają przy każdym 

kartoniki z odpowiednimi liczbami – kolejno: 1,2,3…10. Dzieci segregują także guziki pod 

względem liczby dziurek – przeliczają je i układają kartoniki z odpowiednimi liczbami. 

Następnie segregują guziki kolorami – rodzice pytają których guzików jest więcej/mniej,  

o ile?  

- Układanie dowolnej postaci z guzików  

4. Oglądanie bajki edukacyjnej dotyczącej segregacji śmieci (rozmowa na temat bajki) - 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

5. Połącz pojemniki z odpowiednim odpadem:  

C 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


Drodzy Rodzice, prosimy pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna  

- Program zajęć wraz z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na 

stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce grupy Sówek 

- Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac dziecka do PIĄTKU każdego tygodnia 

na adres e-mail: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + Sówki 

- W wysyłanych przez Państwa wiadomościach, prosimy także o zwrotne informacje 

dotyczącego tego, jak dziecko sobie poradziło z zadaniami, czy miało jakieś trudności? 

Informacje te są dla nas bardzo ważne 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy 

Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

 

 

 

  

 

mailto:ppplastus@gmail.com

