
               Temat tygodnia: Mali strażnicy przyrody 
                         Czas realizacji: 06.04. – 09.04 

 

 

 

1.Wysłuchanie wiersza Strażnicy przyrody    https://youtu.be/p-U1Zt2Bwjk 

      - rozmowa na temat treści  

      - rozmowa w oparciu o poniższą ilustrację 

 
Zapamiętaj o odpowiednim zachowaniu w lesie, ponieważ jest to bardzo ważne zarówno 

dla nas, jak i dla zwierząt tam mieszkających. 

 

https://youtu.be/p-U1Zt2Bwjk


2. Film edukacyjny dla dzieci 

 https://youtu.be/Yr2bFApujgI 

     3. Sprawdź swoją wiedzę o zachowaniu się w lesie 

      https://youtu.be/S4j2ZIZ9YmQ 

 

    4. Nazwij zwierzęta leśne, podziel nazwy na sylaby, powiedz jaką głoskę słyszysz na                                     

       początku i na końcu wyrazu (5latki), przegłoskuj wyraz lis, jeż (5latki) 

 

 

 

https://youtu.be/Yr2bFApujgI
https://youtu.be/S4j2ZIZ9YmQ


 
5. Słuchanie piosenki Ochroń ziemię https://youtu.be/3oEy3cS29W8 

- rozmowa w jaki sposób można chronić naszą planetę 

 

 

https://youtu.be/3oEy3cS29W8


6. Film edukacyjny Jak dbać o naszą planetę - National Geographic KIDS 

https://youtu.be/msyPppuj8yg 

 

7. Ekozabawka- wykonanie dowolnej zabawki lub instrumentu z surowców wtórnych 

 

 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/msyPppuj8yg


8. Zabawy muzyczno-  ruchowe  https://youtu.be/QxpL6PlzeVU 

 

9. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu (5latki) 

a. Nad łąką fruwały cztery biedronki (układają cztery klocki). Potem przyfrunęło 

jeszcze sześć (dosuwają sześć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką ? 

b. nad łąką fruwało dziewięć biedronek (układają dziewięć klocków). Trzy odfrunęły 

(odsuwają trzy klocki). Ile biedronek pozostało? 

c. nad łąką fruwało pięć biedronek (układają pięć klocków). Potem przyfrunęło 

jeszcze pięć (dosuwają pięć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąka? Itd. 

 

10. Zabawa Tyle samo biedronek (3latki) 

Rodzic rozkłada duże sylwety zielonych liści, a pod nimi kartoniki z krążkami od1-5 . 

dziecko umieszcza na liściach sylwety biedronek, tak aby ich liczba odpowiadała 

liczbie krążków na kartonikach. 

 
     11. Zabawy z głoską Żż (5latki) 

         - zapoznanie z obrazem graficznym litery.  

        - wyszukiwanie Żż z rozsypanki literowej.  

        - wymienianie nazw rozpoczynających się na głoskę Żż 

 

12. Zabawy badawcze  Gdzie jest powietrze ? 

 

 Otworzenie okna w pokoju zwrócenie uwagi co się do niego dostało. Nawiązanie rozmowy      

 na temat powietrza: gdzie się znajduje, czy ma kolor, kształt, w jaki sposób można poznać,    

 że znajduje wokół nas. Zaproponowanie wykonania  kilku zabaw ukazujących obecność    

 powietrza. 

 

 nadmuchiwanie balonów- obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie 

powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy 

  obserwowanie przez okno drzew poruszających się na wietrze. 

 wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do kubeczka z wodą- 

obserwowanie powstających bąbelków.  

  łapanie powietrza w woreczki śniadaniowe 

  dmuchanie na paski bibuły 

uświadomienie dzieciom, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz 

można poczuć, ale tylko wtedy, kiedy porusza się jako wiatr. Podkreślenie znaczenia 

powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas. 

 

 

Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze? Czym jest SMOG film edukacyjny dla 

dzieci 

https://youtu.be/baJQkO9G6uk 

 

 

 13. karty pracy do wyboru 

 

https://youtu.be/QxpL6PlzeVU
https://youtu.be/baJQkO9G6uk


 
 

 

 







 
 



  

 



 

 

 

 


