
 

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 

Grupa: Pszczółko-Żabki (5-latki) 

Nauczyciele: Ewa Ziętala, Katarzyna Gołos                        

Tygodniowy wymiar godzin: 25 godzin 

Temat kompleksowy: „Ziemię mamy tylko jedną” 

Termin realizacji  od 20.04.2020 do 24.04.2020 

 

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

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
20 kwietnia 

 
 
 
 
Dbamy o ziemię 

1. Wprowadzenie do tematu – 
rozwiązanie zagadki dotyczącej Ziemi 

2. „Globus – model Ziemi” – rozmowa na 
podstawie ilustracji zamieszczonych 
przez nauczycielkę na grupie 
Messenger 

3. „Chronimy naszą Ziemię” – wypowiedzi 
dzieci na podstawie ilustracji 
(”Pięciolatek – Razem poznajemy 
świat” cz.4 s. 1) 

4. „Jak pomóc naszej planecie?” – 
zachęcenie do stworzenia zestawu 
zasad, jak dbać o Ziemię 

5. „Ekologiczny wesoły świat” – 
propozycja pracy technicznej – 
wykonanie zwierząt, budowli, 
pojazdów itp. z wykorzystaniem 
odpadów, starych opakowań, papieru, 
butelek itp. 

6. Zachęcanie dzieci do gier stolikowych 
w domach, np. „Domino”, „Memory” 

 



Wtorek 
21 kwietnia  

 
 
 
 
 
Bez wody nie ma 
życia 

1. Wprowadzenie do tematu - wspólne 
rozwiązanie zagadki dotyczącej wody 

2. Słuchanie wiersza pt. „jak powstaje 
kropla wody”; pogadanka o wodzie 

3. „Jak powstaje kropla wody?” – 
ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
Razem poznajemy świat” cz.4 s.3. 

4. „Niebieska kropelka” – propozycja 
pracy plastycznej; malowanie farbami 
narysowanej na kartce kropli wody 

5. Zachęcanie do inscenizacji wiersza 
„Jak powstaje kropla wody” przy 
wykorzystaniu wykonanej wcześniej 
kropli wody 

6. „Co lubię robić przy użyciu wody?” – 
propozycja zabawy dramowej 

 

Środa 
22 kwietnia 

 
 
 
 
 
Segregujemy 
śmieci 

1. Wprowadzenie do tematu – 
wyjaśnienie dzieciom, że obchodzimy 
tego dnia Dzień Ziemi 

2. Słuchanie piosenki pt.: „Śmieci” – link 
zamieszczony przez nauczycielkę w 
grupie Messenger; rozmowa na temat 
treści utworu 

3. „Do którego pojemnika?” – zachęcenie 
dzieci do ponownego wysłuchania 
piosenki; dzieci podnoszą 
przygotowane wcześniej karteczki w 
odpowiednich kolorach zgodnie z 
treścią piosenki 

4. „Segregujemy śmieci”– ćwiczenie z 
książki „Pięciolatek- razem poznajemy 
świat” cz.4, s.2 

5. „Segregujemy śmieci” – propozycja 
pracy plastycznej; dzieci rysują siebie, 
gdy segregują śmieci 

6. „W naszym ogródeczku” – propozycja 
masażyku dla dzieci i rodziców 

 



Czwartek 
23 kwietnia 

 
 
Mieszkańcy rzeki 

1. „Co robi woda?” – propozycja 
ćwiczenia słownikowego 

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących 
mieszkańców rzek 

3. „Chora rzeka – zdrowa rzeka” – 
propozycja pracy plastycznej techniką 
kolażu 

4. „Mieszkańcy rzeki” – ćwiczenie z 
książki „Pięciolatek – razem 
poznajemy świat” cz.4, s.4. 

5. „Ryby, żaby, raki” – lepienie z 
plasteliny 

 
 

 

Piątek 
24 kwietnia 

 
 
 
 
 
W królestwie kropli 
wody 

1. Zabawa „Wodne odgłosy” – 
prezentacja różnych odgłosów wody 
Film zamieszczony przez nauczycielkę 
w grupie Messenger 

2. Zachęcanie dzieci do 
eksperymentowania z wodą ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
odgłosy, jakie wydaje woda w różnych 
sytuacjach 

3. „Oddycham czystym powietrzem” – 
ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
razem poznajemy świat” cz.4, s.4 

4. Słuchanie opowiadania „Urodziny 
królowej wód” i wiersza J. Kulmowej 
„Przygody małej kropli wody”; rozmowa 
na temat treści utworu 

5. Zabawa „Prawda czy fałsz?” – 
propozycja wspólnego udzielania 
odpowiedzi, czy zdanie jest 
prawdziwe, czy fałszywe 

6. Zachęcanie dzieci do gier stolikowych 
w domach typu „Memory”, „Domino” 
itp. 

 



 


