
  CZWARTEK – 16.04.2020 r.

Temat dnia: Szanujemy zieleń.                 

1. Podlewanie kwiatów.

Dziecko obserwuje podlewanie kwiatów przez Rodzica. 

Zastanawia się, po co kwiatom jest potrzebna woda. R. pokazuje 

ilustrację kwiatka, który był podlewany i ilustrację suchego 

kwiatka. Wyjaśnia, jaki wpływ na rośliny ma brak wody 

(załącznik poniżej). 

2. Rozwijanie sprawności manualnej.

Dziecko maluje na kartce kwiatki, maczając najpierw całą 

dłoń , a potem palce w farbach różnego koloru (każdy palec w 

innym kolorze farby). Po wyschnięciu pracy, dziecko nakleja 

karteczkę z napisem „Szanuj zieleń” na swojej pracy. Wspólnie z 

Rodzicem zastanawiają się, co to znaczy szanować zieleń 

(załącznik poniżej). 
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3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Czujne żaby”.

Dziecko żaba skacze po łące. Na hasło: kle, żaba zatrzymuje 

się i nasłuchuje, czy zbliża się bocian. Na hasło: bzz, żabki 

uspokojone nadal skaczą wesoło po łące. Obserwując R. pszczołę 

wysuwają do przodu i chowają język – mają chęć zjeść pszczółkę. 

                

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki”.

Dziecko ptak biega w rytm dowolnej muzyki w różnych 

kierunkach, machając rozłożonymi na boki rękami. Podczas 

przerwy w grze przykuca – lądując w gnieździe. 

5. Zabawa z elementem biegu „Pszczoły”.

Dziecko jako pszczoła biega w różnych kierunkach, 

machając rękami. Na mocne uderzenie w bębenek (lub innego 

instrumentu, który Rodzic ma w domu) przykuca i naśladuje 

zbieranie nektaru z kwiatów. Dwa uderzenia w bębenek są 

sygnałem do ponownego biegu. 

6. Ćwiczenia rąk i tułowia „Odganiamy pszczoły”.

Dzieci odganiają się przed krążącą wokół nich pszczołą, 

wymachując rękami. 



7. Ćwiczenia z elementem skoku „Z nogi na nogę”.

Dzieci przeskakują z nogi na nogę pomiędzy rozłożonymi na 

podłodze obręczami (lub innymi podobnymi przedmiotami). Na 

sygnał dźwiękowy biegną do obręczy i wskakują do środka, raz na

jednej, raz na drugiej nodze. 

8.  Zabawa uspokajająca „Wiosenny spacer”.

Dzieci maszerują i śpiewają dowolną piosenkę o wiośnie. 

9. Zabawa z elementem równowagi Szanuj kwiaty.

 Rodzic rozkłada w pokoju dwa kawałki zielonej krepiny – 

trawniki, pozostawiając między nimi wąską dróżkę. Umieszcza na

krepinie sylwety kwiatów. Dzieci przechodzą wąską dróżką, stopa 

za stopą, uważając, aby nie podeptać kwiatów. 

10. Poznanie roli światła słonecznego w rozwoju rośliny.

Rodzic układa na stole ilustrację przedstawiającą sylwetę 

kwiatka w doniczce. Dziecko umieszcza w swoim domu  kwiatka 

w miejsca, które jest według niego właściwe. R. wyjaśnia, że 

kwiaty najlepiej rosną, kiedy dochodzi do nich światło słoneczne 

(załącznik poniżej). 



11. Utrwalenie zasad dotyczących szanowania przyrody. 

Dziecko siedzi, a Rodzic mówi różne zdania związane z 

przyrodą, np.: Las jest bardzo pięknym miejscem. W lesie można 

głośno krzyczeć. Lubię łamać gałązki drzew. Depczę mrówki. 

Dziecko ocenia, czy są one pozytywne, czy negatywne, podnosząc

kartonik z wesołą lub smutną minką (załącznik poniżej). 

                                                  



KIEDY NIE PODLEWAMY KWIATKÓW WYGLĄDAJĄ

TAK…..

                               



  A KIEDY DBAMY O NIE I JE PODLEWAMY TAK... 

         

              

 



                                                                                          



SZANUJ ZIELEŃ!
                                              

                                       


