
Propozycje zajęć dla pięciolatków                                                                      

w miesiącu kwietniu (20 – 24)  

           Dbamy o Ziemię 

 
1. Poniedziałek – szanujmy las 

*zabawa rozwijająca zmysł dotyku – przed dzieckiem leży kartka i coś do 

pisania, ręce trzyma za plecami. Rodzic podaje dziecku do rąk 

przedmiot(klucz, klocek, łyżeczkę lub coś innego) tak żeby dziecko nie 

widziało. Dziecko dotyka  i próbuje rozpoznać przedmiot , nie mówi co to 

jest tylko rysuje i dopiero sprawdza. Kilka powtórzeń. Ciekawiej będzie 

jeśli rodzic czynnie włączy się w zadanie i zamieni się z dzieckiem 

miejscami. 

* Kp.cz.4 s.3 

Oglądanie różnych rodzajów lasu (int). Praca z mapą Polski, wskazywanie 

dużych obszarów leśnych np. Świętokrzyski Park Narodowy. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania : czy las jest potrzebny i dlaczego? 

 

*Co to jest las? Film przyrodniczo – edukacyjny dla dzieci 

www.yotube.com 

https.///m.yotube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

2. wtorek - sadzimy roślinkę 
Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Co to jest przyroda?  

To drzewa i kwiaty,  

i liście, i woda.  

Motyl nad łąką,  

biała stokrotka. 

Przyroda jest wokół,  

wszędzie ją spotkasz.  

Ptak rozśpiewany,  

 gadające świerszcze. 

Powiedzcie, proszę,  

co jeszcze, co jeszcze.  

Szanuj przyrodę,  

kochaj przyrodę.  

http://www.yotube.com/


Kwiatom w doniczkach  

nie żałuj wody. 

Dbaj o trawniki!  

Niech koło domu  

będzie wesoło,  

będzie zielono. 

 

* Rozmowa na temat wiersza.  

Co to jest przyroda?  

Jak należy o nią dbać?  

Co to znaczy: szanować przyrodę?  

 

*. Zrozumienie zależności występujących w świecie przyrody.  

Kto jest ważniejszy w przyrodzie – rośliny czy zwierzęta?  

Czy mogłyby żyć na świecie zwierzęta, gdyby nie było roślin?  

Co jest potrzebne do tego, aby mogły rosnąć rośliny?  

*Słuchanie ciekawostek na temat roślin.  

Rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają: pochłaniają szkodliwe gazy 

(dwutlenek węgla), a wydzielają tlen, który jest potrzebny do 

oddychania ludziom i zwierzętom.  

Jeżeli ziemia, woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą ludziom, 

zwierzętom i roślinom, które wtedy chorują. 

*posadzenie cebulki na szczypior w doniczce lub w słoiku z wodą będzie 

można obserwować korzonki. Można wykorzystać dostępne w domu 

nasiona (fasola,ziarna z owoców) 

 

* Zabawy badawcze  pod hasłem Czy można oczyścić wodę?  

• Rozmowa poprzedzająca prace badawcze.  

Skąd się bierze woda?  

Czy woda jest potrzebna? Komu?  

Co zanieczyszcza wodę?  

Czy  możemy mieć jakiś wpływ na czystość wody? (Musimy nie 

zaśmiecać zbiorników wodnych – rzek, stawów, jezior).  

Czy wodę można oczyścić?  

 

• Wyjaśnienie, co oznacza słowo filtr. (Urządzenie, które zatrzymuje 

zanieczyszczenia).  

• Zaproponowanie  zabaw w oczyszczanie, czyli filtrowanie wody.  



Przygotowanie słoików z wodą, do których wsypujemy: ziemię, piasek, 

żwirek.  

Porównywanie wyglądu wody w słoikach.  

Filtrowanie wody przy użyciu filtra z waty,papieru toaletowego,materiału.  

Oglądanie przefiltrowanej wody.  

Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia znajdujące się na wacie.  

 

• Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych obserwacji; określanie, 

jakie znaczenie mają filtry w procesie oczyszczania wody. 

 

 

 

3. Środa – widzimy, słyszymy, wąchamy  

 

  

* Zabawa Pozwólcie mówić papierkom.  

 Często zaśmiecamy papierami różne miejsca, ale papier można 

także wykorzystać do różnych ćwiczeń słuchowych.  

 Dziecko trzyma kartkę papieru.(jakąkolwiek)  

• Dz. drze trzymaną kartkę na dwie części, wsłuchując się w odgłos, 

który powstaje podczas wykonywania tej czynności.  

• Dz. drze papier najpierw bardzo szybko, a potem – bardzo wolno. 

Zwraca uwagę na różnice między powstającymi dźwiękami.  

• Zgniata różne rodzaje papieru i plastikowe torebki. Przysłuchuje 

się powstałym dźwiękom.  

•  Dz. robi papierowe kulki różnej wielkości, a następnie 

nasłuchuje, jakie odgłosy powstają, gdy upuszcza kulki na podłogę.  

• Dz. wrzuca zgnieciony papier do kosza. 

  

*. Słuchanie piosenki Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota Gellner, muz. 

K. Kwiatkowska). 

https://m.youtube.com/watch?v=NCvIZ9rIkeg 

 

*Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych. (teczka plastyczna lub 

wykorzystać materiały dostępne w domu) 

1. Dostrzeganie cech wspólnych i różniących dane przedmioty. 

Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę.  

https://m.youtube.com/watch?v=NCvIZ9rIkeg


Dzieci dostają karty logiczne (Wyprawka plastyczna lub materiały 

dostępne w domu ). Rodzic  ma przygotowane kartoniki, na których 

będzie kodował wraz z dziećmi cechy liści przedstawionych na kartach:  

• wielkość, np. sylwetki człowieka: większa i mniejsza,  

• kolor, np. plamy: zielona, żółta, brązowa,  

• kształt – rysunek liścia dębu, klonu, kasztanowca.  

Przyjrzyjcie się kartom. Co na nich narysowano? 

 

Jak można je rozdzielić? (Dz. podaje różne propozycje, np. osobno duże 

liście, małe liście; rozdzielanie według kolorów; rozdzielanie według 

kształtów liści).  

Rozłóż karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych 

liści, a w drugiej – małych.  

Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych liści? (Np. małą 

sylwetką człowieka).  

Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych liści? (Np. 

większą sylwetką człowieka).  

Dz. zsuwa karty. R . pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub 

duże), a dz. wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których 

obrazki mają wskazaną cechę.  

– Rozłóż karty według kolorów.  

– Jak zaznaczyć na kartonikach, jakie kolory mają karty w każdej grupie? 

(Np. plamami w danym kolorze).  

Dz. zsuwa karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, zielone 

lub brązowe plamy), a dz. wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na 

których obrazki mają wskazaną cechę.  

– Rozłóż karty według przedstawionych na nich kształtów liści.  

– Jak zaznaczyć na kartonikach, jakie liście są na obrazkach w każdej 

grupie? (Np. rysunkiem liścia – dębu, kasztanowca lub klonu).  

Dz. zsuwa karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (rysunek liścia 

dębu,kasztanowca lub klonu), a dzieci wybierają spośród wszystkich 

kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.  

Teraz R.  sprawdza, czy dz. potrafi wyróżnić wskazane cechy kart. 

Pokazuje kartonik z zakodowaną cechą, a dz. wybiera odpowiednie 

karty; R. wybiera karty, a dz. ma wskazać kartonik z odpowiednią 

cechą i ją nazwać. Dopiero kiedy R. upewni się, że dz. potrafi 

wyróżnić i nazwać cechy przedmiotów, może przystąpić do ćwiczeń w 

wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie 



 

*Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na dwie cechy równocześnie.  

    R. pokazuje jednocześnie dwa kartoniki z zakodowanymi cechami, np. 

małe, żółte. Dz. musi wybrać karty przedstawiające: małe żółte liście: 

klonu, kasztanowca i dębu. R. wybiera karty, np. mały zielony liść 

dębu, duży zielony liść dębu. Zadaniem dz. jest wskazanie kartoników z 

cechami wspólnymi i ich nazwanie (zielone liście dębu).  

Jeżeli dz. nie będzie miało kłopotów z tymi ćwiczeniami, można 

spróbować klasyfikacji kart ze względu na trzy cechy, np. brązowe 

duże liście klonu. 

 

*Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających przyrodę wiosną. 

Wypowiadanie się na ich temat (Wyprawka plastyczna).  

Camille Pissarro Wiosenna pogoda w Eragny.  

Ferdinand Hodler Kwitnąca jabłoń. 

 

 * Wykonanie papierowego kwiatka.  

• Oklejanie rolki po papierze toaletowym zielonym papierem (o wym: 16 

na 10   

• Przerysowanie kielicha kwiatka z szablonu (przygotowuje rodzic) na 

kolorowy papier i wycięcie go nożyczkami.  

Postawienie rolki po papierze toaletowym pośrodku kwiatka i 

obrysowanie jej ołówkiem. Następnie wycięcie powstałego w środku 

kółka i nałożenie papierowego kwiatka na rolkę.  Zgniecenie kawałka 

bibuły w innym kolorze w dużą kulkę i umieszczenie jej w otworze.  

4. Czwartek – gdyby lasu nie było 

 

Kp. 4 s, 6,7 

Szukanie żabek ukrytych na rysunku. Kolorowanie ich, liczenie. 

Uzupełnianie ich do dziewięciu. Wyjaśnianie pojęcia barwa ochronna. 

* Zapoznanie z budową motyla.  

Dz. ogląda duży obrazek motyla. Wymienia części ciała motyla i 

wskazuje je na obrazku.  

* Słuchanie ciekawostek na temat motyli.  

Motyle to owady zwane łuskoskrzydłymi. Dzielimy je ze względu na: 

wygląd, porę lotu (motyle dzienne, ćmy) oraz wielkość (motyle większe, 

motyle mniejsze).  



Jest to druga pod względem liczebności grupa owadów (na świecie jest 

150 tysięcy gatunków motyli; w Polsce – ponad 3 tysiące).  

Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka.  

Na głowie znajdują się: para oczu złożonych, para czułków oraz ssący 

aparat gębowy.  

Większość motyli odżywia się nektarem kwiatowym.  

Na czułkach znajdują się receptory zapachu oraz narządy (Johnstona) 

słuchu i równowagi, wychwytujące drgania powietrza.  

Tułów składa się z trzech segmentów. Na nim znajdują się trzy pary 

odnóży oraz dwie pary skrzydeł. Skrzydła są pokryte drobnymi łuskami. 

*Papieroplastyka motyl wg własnego pomysłu z dostępnych w domu 

materiałów. 

 

 *Zabawy guzikami. (można wykorzystać te na ubraniach tylko nie 

obcinać!) 

Dz. dostaje 10 guzików. Liczy je i podaje ich liczbę.  

Układanie dowolnej postaci z guzików. Nazywanie jej.  

Segregowanie guzików pod względem kształtu.  

– Czym różnią się guziki?  

Dz. segreguje guziki na te w kształcie koła, na kwadratowe i na trójkątne.  

Liczy guziki w każdym kształcie i układa przy nich kartoniki z 

odpowiednimi cyframi.  

Segregowanie guzików pod względem liczby dziurek.  

Dz. segreguje guziki na te z dwiema dziurkami, z trzema i z czterema. 

Liczy guziki z określoną liczbą dziurek i układa przy nich kartoniki z 

odpowiednimi cyframi.  

Wyszukiwanie guzików mających dwie cechy: są w kształcie koła i mają 

cztery dziurki.  

Dz. szuka wśród swoich guzików takich, które spełniają te kryteria. Liczy, 

ile ma guzików okrągłych o czterech dziurkach.  

Na podstawie jakich innych dwóch cech możemy wyszukiwać guziki? 

(Np. w kształcie trójkąta, mających dwie dziurki; w kształcie kwadratu, z 

czterema dziurkami...).  

Ćwiczenia w zeszycie Nauka czytania, pisania, liczenia, s. 93.  

 

Określanie, czym różnią się guziki. Kolorowanie okrągłych guzików z 

czterema dziurkami. Liczenie pokolorowanych guzików. 

 



 *Porównywanie pojemności naczyń za pomocą obranej jednostki 

objętości 

R. przygotowuje dwa naczynia różniące się kształtem, ale o takiej samej 

pojemności, ryż lub kaszę, drobny makaron i kubek.  

Do którego naczynia zmieści się więcej ryżu ?  

 

Dz. szacuje na oko, które naczynie ma większą pojemność.  

– Jak sprawdzić, kto ma rację?  

R. wysłuchuje pomysłów dz,, np. zważyć ryż w obu naczyniach, 

przesypać do jednakowych naczyń itp.  

Jak sprawdzić to za pomocą jednej miarki? Czy może nią być kubek?  

 

Dz. Przesypuje ryż z naczyń do kubka i liczy, ile takich miarek zmieści się 

w każdym naczyniu. Okazuje się, że mimo różnicy w wyglądzie naczyń 

mieści się w nich po tyle samo ryżu.  

Czy można po wyglądzie naczyń stwierdzić z pewnością, gdzie jest więcej 

ryżu?  

Czym można sobie pomóc, by to stwierdzić?  

Czy można mierzyć ryż w każdym naczyniu inną miarką?  

 

Wysunięcie wniosku: pojemność naczyń można porównać za pomocą 

wspólnej miarki.  

 

5. Piątek - Odznaka przyjaciela przyrody 

 

Kp.4 s.10 

Projektowanie odznaki Przyjaciel przyrody.  

1. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Przyjaciel przyrody.  



My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,  

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,  

zadbać o lasy, powietrze, wodę,  

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!  

To źle marnować wodę w kąpieli  

od poniedziałku aż do niedzieli.  

Po co bez przerwy nurkować w wannie?  

Lepiej z prysznica zrobić fontannę!  

Torba foliowa szczerzy zębiska.  

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.  

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,  

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!  

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.  

– W lesie się smażę niczym iskierka,  

a gdy rozgrzeję się jak ognisko,  

pożar wywołam i spalę wszystko!  

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,  

że na planecie mieszkają dzieci?  

Szust! Posprzątamy bałagan wielki,  

osobno papier, plastik, butelki!  

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,  

wiemy, że pożar wywołać łatwo,  

a gdy widzimy sarenkę w lesie,  

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!  

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,  

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

* Rozmowa na temat wiersza.  

O co należy zadbać w przyrodzie?  

Czego nie należy marnować? 

Czego nie należy robić z plastikowymi i szklanymi opakowaniami?  

Dlaczego należy segregować śmieci?  

Co powinno spotkać tych, którzy nie dbają o przyrodę?  

 

* Podawanie cech przyjaciela przyrody. 

 

Kp.4 s. 8 

 

Rozmowa na temat segregowania śmieci.  

Dlaczego segregujemy śmieci?  

 



Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci. Te, które można 

poddać recyklingowi, zostają ponownie przetworzone (np. szkło trafia do hut 

szkła, a papier – do produkcji, między innymi, papieru toaletowego).  

Posegregowane śmieci wrzucamy do pojemników oznaczonych odpowiednimi 

kolorami (lub podpisanymi):  

• pojemnik na papier – kolor niebieski  

• pojemnik na plastik – kolor żółty  

• pojemnik na szkło kolorowe – kolor zielony  

• pojemnik na szkło bezbarwne – kolor biały  

• pojemnik na aluminium (rodzaj metalu) – kolor czerwony.  

* Karta pracy, cz. 4, s. 9.  

Kolorowanie rysunków pojemników na śmieci na odpowiednie kolory. 

 

 



 


