
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie"  w tygodniu od 12.04. do 16.04. 
2021 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie z 
podstawą programową na rok przedszkolny 2020/2021. 

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę. 

DATA Cele główne Treści, linki



12.04.20
21

Rozwijanie 
poczucia 
odpowiedzialnoś
ci za przyrodę, 
nauka słów i 
melodii piosenki 
i rozwijanie 
świadomości 
proekologicznej. 

Dzieci starsze: 
Poznanie obrazu 
graficznego 
cyfry 8. 
Kształtowanie 
pojęcia liczby 8.

1. Piosenka: https://www.youtube.com/watch?

v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0xFEjKPb9dxySqILe3Irw6AKFsmaT1OjfEt7YAQj5YZlIhk_nd8-6Q9w

o . Niech dzieci posłuchają piosenki Zozi: "Świat w naszych rękach".  

2. Czy hodujecie w domu roślinki/kwiaty? Jeśli tak – niech dzieci przy pomocy osoby dorosłej wykonają 

czynności pielęgnacyjne tj. zraszanie, podlewanie. 

3. „Dbam o Ziemię” – słuchanie wiersza połączone z rozmową na temat niebezpieczeństwa zagrażających 

środowisku ze strony człowieka. 

Dbam o Ziemię! Agata Dziechciarczyk, Ekologiczne (Wierszyki), Wierszyki 

W moich rękach Ziemia cała 

Oby nigdy nie płakała 

Oby czysta zdrowa była 

Bym i ja była szczęśliwa 

Co mam robić – prosta rada 

Mam pamiętać o odpadach 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0xFEjKPb9dxySqILe3Irw6AKFsmaT1OjfEt7YAQj5YZlIhk_nd8-6Q9wo
https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/
https://eduzabawy.com/wierszyki/ekologiczne/
https://eduzabawy.com/wierszyki/


13.04.20
21

Wdrażanie do 

utrzymywania 

porządku w 

swoim 

otoczeniu, 

wskazywanie 

właściwych i 

niewłaściwych 

zachowań 

wobec 

przyrody oraz 

rozwijanie 

sprawności 

manualnych.

1. „Jak chronić środowisko ? ”  – zabawa dydaktyczna. Dostrzeganie właściwych i niewłaściwych  zachowań 

wobec przyrody. Rozumienie pojęcia dbanie o środowisko. 

Jak chronić środowisko? 

   Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa 

(z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!    Gaś światło 
kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób 
oszczędzasz energię! 

   Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. 



14.04.20
21

Nabywanie 

umiejętności 

utrzymania 

porządku w 

swoim 

otoczeniu, 

rozumienie 

potrzeby 

segregowania 

śmieci oraz 

kształtowanie 

umiejętności 

klasyfikacji 

przedmiotów 

ze względu na 

ich 

przynależność.

1. "Segregujemy świeci"- grupowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność. Pod ilustracjami 

koszów na śmieci (ilustracje można wykonać samemu), dzieci przyklejają odpowiednie sylwety odpadów, 

które można wydrukować lub wyciąć z gazetek reklamowych. 

2. Segregowanie śmieci – gra edukacyjna https://learningapps.org/watch?

v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2GmvaxuajciBxk3bim399bEDZtj4MxpZT4c4D8oq9yWYPJC_vKLMTD_x0 
3. Dzień Ziemi – prezentacja. Poznanie ciekawostek na temat naszej planety https://drive.google.com/file/d/

1e2vcW1DbEn0ZDb8HEpCK6CQZTxkm1JoU/view?fbclid=IwAR0XnlfW3Y4d6RK0NDvT9Gcvw-

aQBscH6PQ5wdMayl_oW0dB5AaXMHnptIs 
4. Budowa drzewa - Rodzic pokazuje dziecku ilustracje. Zadaniem dziecka jest powiedzieć co znajduje się na ilustracji. 

Następnie rodzic wskazuje na obrazku: gałęzie, liście, konary, pień, korzenie. Później dziecko wskazuje na ilustracji, 
gdzie jest np.: pień, korzenie itp. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2GmvaxuajciBxk3bim399bEDZtj4MxpZT4c4D8oq9yWYPJC_vKLMTD_x0
https://drive.google.com/file/d/1e2vcW1DbEn0ZDb8HEpCK6CQZTxkm1JoU/view?fbclid=IwAR0XnlfW3Y4d6RK0NDvT9Gcvw-aQBscH6PQ5wdMayl_oW0dB5AaXMHnptIs
https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2GmvaxuajciBxk3bim399bEDZtj4MxpZT4c4D8oq9yWYPJC_vKLMTD_x0
https://drive.google.com/file/d/1e2vcW1DbEn0ZDb8HEpCK6CQZTxkm1JoU/view?fbclid=IwAR0XnlfW3Y4d6RK0NDvT9Gcvw-aQBscH6PQ5wdMayl_oW0dB5AaXMHnptIs


15.04.20
21

Rozwijanie 
mowy i 
koncentracji 
uwagi; 
posługiwanie się 
określeniami : 
zatruta rzeka, 
zanieczyszczone 
środowisko; 
tworzenie okazji 
do poznawania 
rzeczywistości 
przyrodniczej 
poprzez 
eksperymentowa
nie.

1. „Co nam daje las?” – obejrzenie filmu edukacyjnego 

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM 

2. Fragment wiersza pt. „Chora rzeka” – słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej czytanego przez nauczyciela 

i swobodna rozmowa na temat jego treści, odpowiadanie na pytania do wiersza. 

3. „Czysta i brudna woda” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wody. Rodzic stawia na stole przezroczysty 

pojemnik z czystą wodą. Rozmawia z dzieckiem na temat koloru wody i jej czystości. Dziecko wlewa do 

wody substancje (np. płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską farbę). Następnie obserwuje co 

dzieje się pod wpływem substancji i stara się wyciągnąć wnioski, jak zmienia się woda. Potem rodzic 

wkłada do tego pojemnika z brudną wodą seler. Dziecko przez cały dzień obserwuje, co się stanie z rośliną 

pod wpływem działania substancji, które wlało do wody. 

Podsumowanie eksperymentu : Można porozmawiać z dzieckiem na temat tego, co się stanie, gdy rośliny 

napiją się brudnej wody w rzece. Nawet bardzo mała ilość wlanych substancji i wyrzuconych śmieci 

sprawia, że woda jest zanieczyszczona.

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM


16.04.20
21

Cele główne: 
Rozwijanie 
sprawności 
fizycznej, 
kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialnoś
ci za przyrodę, 
kształtowanie 
motoryki małej, 
doskonalenie 
chwytu 
pęsetkowego.  

Poznanie 
sposobów 
oszczędzania 
wody. 
Wdrażanie do 
świadomego 
dbania o 
środowisko.

1. Propozycja ćwiczeń gimnastycznych : https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

2. Przypomnienie słów i melodii piosenki : https://www.youtube.com/watch?

v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0xFEjKPb9dxySqILe3Irw6AKFsmaT1OjfEt7YAQj5YZlIhk_nd8-6Q9wo 

3. „Rysujemy po śladach” – karta pracy. 

*  

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0xFEjKPb9dxySqILe3Irw6AKFsmaT1OjfEt7YAQj5YZlIhk_nd8-6Q9wo
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0xFEjKPb9dxySqILe3Irw6AKFsmaT1OjfEt7YAQj5YZlIhk_nd8-6Q9wo


Wszystkie zadania wykonujcie pomału, uwzględniając możliwości czasowe.  

           Sporządziła: Patrycja Szafran 


