
                                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 

Grupa: 3 latki 

Nauczyciel: Magdalena Bartoszewska, Sylwia Żebrowska            

 tygodniowy wymiar godzin  25 

Temat kompleksowy: „Dbamy o ziemię” 

Termin realizacji  od 20   do 24 .04. 2020r. 

 

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 
dziecko w domu 

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
20 kwietnia 

Nasza planeta ziemia  „Planeta Ziemia” – oglądanie globusa, wskazywanie 

lądów, wód. 

 „Nasza Ziemia” – kolorowanie obrazków 

przedstawiających różne krajobrazy np. góry, morze, łąkę, 

las, itp.  

„Słońce świeci, pada deszcz” – zabawa – na dywanie 

rozkładamy kartki gazet , na hasło słońce świeci dzieci 

chodzą między gazetami, na hasło pada deszcz podnosimy 

gazetę nad głowę tak jak  parasol. 

 

„Mały ekolog” – słuchanie wiersza Mateusza Mojsak, 

rozmowa na temat wiersza połączona z nauką na pamięć, 

wyjaśnienie pojęcia „ekologia”. (załącznik 1) 

 

Piosenka – Nasza planeta  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 
 

Wyruszamy na wycieczkę – zabawa ruchowa.  

Dzieci wykonują polecenia :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


- Idziemy przez las,  

- Przeskakujemy strumyk, 

 - Wspinamy się na górę,  

- Zbiegamy z górki, - Odpoczywamy po wyprawie. 

 

„ Mały wiatr, duży wiatr” – zabawa ruchowo – 

naśladowcza. Dzieci poruszają się po podłodze  na sygnał: 

mały (duży) wiatr dzieci zatrzymują się, pod-noszą ręce do 

góry i naśladują w odpowiedni sposób szumiący wiatr. 

 

 „Co rozwesela, a co zasmuca kroplę wody?” – 

kolorowanie. Karta pracy str. 13 .  

 

Wtorek 
21 kwietnia  

Instrumenty eko Instrumenty – wykonywanie dowolnego instrumentu 
np. grzechotki z odpadów.  
 
Zabawy w wystukiwanie rytmów – rodzic wygrywa lub 
wystukuje rytm a dziecko powtarza na swoim 
instrumencie. 
 
Słońce świeci, pada deszcz – zabawa 
 
Rady na odpady – bajka edukacyjna 
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

 

Środa 
22 kwietnia 

Powietrze Co to jest powietrze i jakie ono jest? 
Pytania: Czy można powietrze zobaczyć? 
Prosimy aby dzieci zatkały nos i buzie i sprawdziły jak 
długą mogą wytrzymać, pytanie czemu nie można 
długo wytrzymać bez powietrza? (ustalenie, że 
powietrze potrzebne jest do życia).  
Dzieci biorą głęboki wdech i sprawdzają czy powietrze 
ma zapach?  
Wnioski: powietrze jest wszędzie, jest niezbędne do 
oddychania, jest niewidoczne i nie ma zapachu, 
bezbarwne. 
Doświadczenia –dowody na istnienie powietrza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


1. Dzieci przez słomkę dmuchają do miski z wodą. 
Widzą bąbelki i robią fale 

2. Rodzic zapala 2 świeczki, jedną zakrywa 
słoiczkiem i prosi aby dzieci obserwowały obie 
świeczki. Wyjaśniamy, że ogień pali się tyko 
wtedy kiedy  ma dostęp do powietrza. 

3. Rodzic nakłada balon na szklaną butelkę. 
Wkłada butelkę do miski i wlewa gorącą wodę. 
Balon napełnia się powietrzem (powietrze pod 
wpływem ciepła zwiększa objętość) Następnie 
butelkę wkłada do  miski z zimną wodą i balon 
się kurczy (powietrze zmniejsza objętość) 
 

Czwartek 
23 kwietnia 

Woda Powódź – zabawa ruchowa – dzieci biegają po 
dywanie, na hasło powódź wskakują wszędzie żeby 
tylko nie dotknąć podłogi. 
Rozwiązanie zagadki- woda. 
Rozmowa na temat: 
Czy woda potrzebna jest nam do życia? 
Do czego wykorzystujemy wodę? 
Gdzie można znaleźć wodę? 
Doświadczenia – 
 Co pływa, co tonie w wodzie? 
Dzieci umieszczają na powierzchni wody w misce różne 
przedmioty i obserwują czy toną czy utrzymują się na 
wodzie. Wniosek – ciężkie przedmioty toną. 
 
- Rozpuszczanie substancji w wodzie. 
Dzieci wsypują do 3 szklanek napełnionych wodą sól, 
cukier i mąkę i obserwują czy w wodzie się rozpuszczą. 
 
Zabawy z wodą – przelewanie wody. 

 



 Rodzic przygotowuje w 3 szklankach różną ilość wody 
zadaniem dziecka jest tak przelać wodę aby w każdej 
szklance było tyle samo wody. 
 

Piątek 
24 kwietnia 

Segregujemy śmieci Przeliczanie koszy na odpady, kolorowanie. Karta pracy 
str.12. 
Słońce świeci, pada deszcz – zabawa.  
Rozrzucamy różne śmieci: papiery, puszki, butelki 
plastikowe, pojemniki szklane, gwoździe, itp.  
 
Rozmowa z dziećmi na temat segregacji śmieci: - Czy 
podoba wam się w naszej sali? - Co zrobić, żeby było tu 
przyjemnie? - Jak możemy posegregować śmieci? 
Wyjaśniamy, że każdy rodzaj śmieci wrzucamy do 
innych pojemników, aby można było je ponownie 
wykorzystać.  
Przygotowujemy wcześniej kolorowe kartonowe 
pudełka(obklejone kolorowym papierem w 
odpowiednich kolorach) jak do segregacji śmieci. 
Dzieci segregują śmieci.  
Utrwalenie kolorów pojemników, do jakich wrzucamy 
śmieci:- niebieski – papier- żółty – plastik - białe i 
zielone -  szkło bezbarwne i kolorowe- brązowe - 
odpady biodegradowalne - czarny – inne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

Mały ekolog – s wiersz Mateusz Mojsak 

Lubię dbać o środowisko, 

i wiem o nim prawie wszystko: 

gaszę światło w toalecie, 

by nie brakło go na świecie. 

Jeżdżę tylko na rowerze, 

bo to służy atmosferze, 

nie marnuję także wody, 

by świat zdrowy był i młody. 

 

 


