
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY:    
„DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

 
 PONIEDZIAŁEK (20.04.2020)  
Temat dnia: „Planeta Ziemia” 
 
Zadanie 1. 
Obejrzyj filmik pt:” W kontakcie z naturą”. 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
 
Następnie odpowiedz na pytania: 
1.Co robi Krzyś wstając rano? 
2.Do czego potrzebna jest energia? 
3.W jaki sposób oszczędzamy wodę i energię? 
4.Jak możemy chronić środowisko? 
5.Co oznaczają znaki na opakowaniach produktów? 
 
Zadanie 2. 
Zaśpiewaj razem z dziećmi piosenkę i naucz się na pamięć.  
 
Tekst piosenki „Duszki,duszki” 
 
1. Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątać las. 
 
2. Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
 
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. 
Zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 https://youtu.be/wUfDQQFMhII 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://youtu.be/wUfDQQFMhII


Prosimy o wysyłanie nagrań dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są na 
ostatniej stronie). 

Zadanie 3. 

 

Środowisko zanieczyszczone 
 
 



 

 
Środowisko czyste. 



 
Środowisko czyste. 
 

 
„Jak człowiek zmienił świat”? -  praca plastyczna. Kartkę dzielimy na pół. Zadaniem dzieci 
jest narysowanie po lewej stronie środowiska zanieczyszczonego , a po prawej zmienionego 
przez człowieka (czystego). 
 
Prosimy o wysyłanie zdjęć prac dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są 
na ostatniej stronie). 
 
WTOREK (21.04.2020) 
Temat dnia: Dbamy o środowisko 
 
Zadanie 1.  
Odpowiedz na pytanie. Co to znaczy dbać o środowisko? I rozwiąż zagadki.  
 
I. Stoją głodne i czekają 
na ulicy i na skwerku: 
na patyczki od lizaków 
i papierki od cukierków. 
 
 
 



II. Wisi w łazience,  
wycierasz nim ręce. 
 
III. Czeka w Twej łazience, 
w kostce , albo w płynie. 
posmaruj nim ręce, 
a brud zaraz zginie. 
 
IV. Aby nasze środowisko było czyste, 
piękne, zdrowe. Nawet dzieci segregują…………(Co?) 
 
Rozwiązanie zagadek narysuj na kartce. 
 
 
Zadanie 2.  
Wykonaj kartę pracy. 

 
  (Proszę kliknąć i pobrać kartę) 

Zadanie 3. 
Skaczący zajączek” - zabawa ruchowa 

Do zabawy potrzebujecie worka na śmieci oraz sznurka lub wstążeczek, którymi zaznaczycie 
początek i koniec trasy. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze pokonanie trasy skacząc w 
worku. 

ŚRODA (22.04.2020) 
Temat dnia: ŚMIECI. 
Zadanie 1.  
Poznajemy literkę „Z”, „z”. Wymień razem z rodzicami wyrazy rozpoczynające się głoską „Z” i 
podziel je na sylaby klaszcząc. 
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Zadanie 2. 
Wysłuchaj bajki, a następnie posegreguj śmieci i pokoloruj pojemniki na odpowiednie kolory. 
 
https://youtu.be/RV5IBJGAypY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RV5IBJGAypY


Zadanie 3.  
Ćwiczę z mama i tatą przy muzyce. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 
 
 
 
CZWARTEK (23.04.2020). 
Temat dnia: Smog – co to za stwór? 

 
Zadanie 1.  
Czy wiesz, co to jest smog? 
Smog - zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z  dymem i 
spalinami.  
 

 
 
Przeczytaj dziecku opowiadanie p: „Chory domek”, a następnie zadaj pytania. 
 

Opowiadanie „Chory domek” 

W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym kominem. Pewnego dnia 

stało się coś dziwnego… Mieszkańcy domku rozpalili w dużym węglowym piecu rzeczy, 

które wpadły im w ręce, a były to śmieci, gumowe stare zabawki… Z komina zaczął unosić 

się czarny, duszący dym, który natychmiast rozprzestrzenił się wokół domu i okolicy. I tak 

było codziennie aż do momentu, kiedy dom zachorował. Zaczął się dusić i kaszleć, a piękny, 

czerwony komin nie mógł oddychać… Wezwano doktora, który sprawdził i bardzo dokładnie 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


przebadał piec. Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym mieszkańcy zielonego domku w 

nim palili. Wystawił receptę na natychmiastową wymianę pieca i zakaz spalania śmieci. Po 

jakimś czasie dom był całkowicie zdrowy. W okolicy z daleka było widać piękny, zielony 

domek z czerwonym kominem, nad którym świeciło słońce i nad którym unosił się biały dym. 

 

1.Co spowodowało, że pojawiło się zanieczyszczenie powietrza?  

2. Jakiej rady udzielił doktor mieszkańcom zielonego domku? 

 

Zadanie 2. 

„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

  

 Pięć zajączków małych kica na polanie.          
 Dziecko trzyma otwartą dłoń i porusza wszystkimi  palcami 
 Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?          
 Palcami drugiej dłoni zamyka palec pierwszy, pozostałe trzyma wyprostowane 
 Pięć zajączków małych kica na polanie         
 Ponownie porusza  palcami 
 gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 
 tym razem zamyka 2 palce 
 Pięć zajączków małych kica na polanie           
 Ponownie porusz palcami 
 jak się trzy schowają. Ile tu zostanie? 
 tym razem zmyka 3 palce. 
 Pięć zajączków małych kica na polanie           
 Porusz wszystkimi palcami. 
 jak odejdą cztery. Ile tu zostanie?                   
 Zamyka cztery palce. 
 Pięć zajączków małych kica na polanie.          
 Porusz wszystkimi paluszkami. 
 Kiedy pięć się schowa ile tu zostanie?               
 Zamyka i przytrzymuje wszystkie palce. 
 Pięć zajączków małych już do mamy kica.          
 Ponownie porusza wszystkim palcami. 
 Kocha je ogromnie mama zajęczyca  
 Zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

Wykonaj z odpadów domowych prace techniczną „Pożeracza śmieci” 

 

Przykładowy wzór pracy. 

 

Prosimy o wysyłanie zdjęć prac dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są 
na ostatniej stronie). 

 

PIĄTEK (24.04.2020) 

Temat dnia: Co ja mogę zrobić dla Ziemi? 

 

 

Zadanie 1.  
Utrwalamy liczenie – zabawa dydaktyczna. 



Rodzicu, przygotuj plastikowe nakrętki oraz pojemnik. Dziecko operuje, manipuluje 
liczmanami (nakrętkami) i rozwiązuje zadania. 
 

 Kasia do pojemnika włożyła 3 czerwone nakrętki. Marysia dołożyła jeszcze 4. Ile 
nakrętek jest w pojemniku? 

 Ania włożyła do pojemnika 2 niebieskie nakrętki. Jola włożyła 2 zielone nakrętki. 
Przyszedł Paweł i dołożył jeszcze 3 nakrętki. Ile nakrętek jest w pojemniku? 

 W pojemniku jest 7 nakrętek. Przyszedł Krzyś i zabrał 3 nakrętki. Ile nakrętek 
pozostało w pojemniku? 

 Mama włożyła do pojemnika 10 nakrętek. Tata zabrał 4 nakrętki , a brat 2. Ile 
nakrętek zostało w pojemniku?  

 

 

Zadanie 2. 

Wykonaj kartę pracy. 

 



 

 



Zadanie 3. 

„Oczyszczalnia ścieków” – doświadczenie. 

Rodzic przygotowuje przezroczyste 2  kubeczki , a dziecko wlewa do nich wodę z kranu. 
Następnie dodaję np.: piasek, ścinki papieru, okruszki, sól i sprawdza czy woda jest czysta i 
czy chciałby taką wypić. Rodzic pyta jak można ją oczyścić. Wspólnie dochodzą do wniosku, 
że trzeba ją przelać przez gazę lub ścierkę. Na koniec obserwują co się stanie. 

 

PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 5-LATKÓW: 

Kontakt z: 

Grupą VI. grupa6mps2@wp.pl 

Grupa VII. „Stokrotki” grupa7stokrotki@wp.pl 

Grupa VIII. „Bratki” grupa8bratki@wp.pl 
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