
Wtorek 21.04.  Jak dbać o przyrodę 

 pora na ćwiczenia  

https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk tak z 10 minut może dziecko poćwiczyć 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc – Ziemia wyspa zielona. Kto może proszę 

niech się nauczy śpiewać tę piosenkę. 

 

Dziecko: 

• segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu, 

• liczy w dostępnym mu zakresie, 

• aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym. 

•• Karty pracy, cz. 4, s. 14–15 - 5 cio latek, a dzieciom 3 – 4 letnim można pokazać na str.   

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf  Jeżeli będą jakieś problemy 

z otwieraniem strony proszę dawać mi znać. 

 4- latki pracują w tym tygodniu na str. 41 

Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. 

Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych 

na zdjęciach. 

 

Do obejrzenia na dzisiaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ – w kontakcie z naturą 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs Co to jest las? - film przyrodniczo-

edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=wHULR5Q9xXw  GDZIE JA MIESZKAM ❓❓ - 
LAS❓ - Bajka Dla Dzieci - Hit Dla Najmłodszych od PiesioTV ❓ 

 

 

 

 

 

 

 Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych. 

Dostrzeganie cech wspólnych danych roślin i cech je różniących. Segregowanie obrazków 

ze względu na jedną cechę. 

Dla  dziecka: wyprawka – karta H, karta I, nożyczki. Wyprawka 5-cio latków dla 3 – 4 latków 

poniżej. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
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Dziecko dostaje karty, wycinaj kwiaty. R. ma przygotowane kartoniki, na których będzie 

kodował wraz z dziećmi cechy kwiatów przedstawionych na kartkach: 



−− wielkość, 

−− kolor,   

−− kształt – obrazek róży, tulipana, pierwiosnka. 

R. mówi i pyta: 

−− Przyjrzyjcie się kartom. Co jest na nich przedstawione? 

−− Jak można je rozdzielić? 

(Dziecko podaje różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno małe kwiaty; rozdzielanie 

według kształtów kwiatów). 

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

drugiej– małych kwiatów. 

−− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (Np. małą kropeczką). 

−− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (Np. większym kołem). 

Dziecko zsuwa karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub duże), a dziecko 

wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. 

−− Rozłóż karty według kolorów. 

Dziecko zsuwa karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone 

plamy), a dziecko wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają 

wskazaną cechę. 

−− Rozłóż karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów. 

Dziecko zsuwa karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (rysunek kwiatu tulipana, 

róży, pierwiosnka), a dziecko wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki 

mają wskazaną cechę. Teraz R. sprawdza, czy dzieci potrafią wyróżnić wskazane cechy kart. 

Pokaż kartonik z zakodowaną cechą, a dziecko wybiera odpowiednie karty. R. wybiera 

karty, a dziecko ma wskazać kartonik z odpowiednią cechą i ją nazwać. Dopiero kiedy R. 

upewni się, że dziecko potrafi wyróżnić i nazwać cechy obrazków, może przystąpić do 

ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie. 

•• Segregowanie kart ze względu na dwie cechy równocześnie. 

Wycięte wcześniej z wyprawki kartoniki z kwiatami . 

R. pokazuje jednocześnie dwa kartoniki z zakodowanymi cechami, np. małe, żółte. Dziecko 

musi wybrać karty przedstawiające: małe żółte kwiaty róży, pierwiosnka, tulipana. 

R. wybiera karty, np. małą czerwoną różę i dużą czerwoną różę. Zadaniem dziecka jest 

wskazanie kartoników z cechami wspólnymi i ich nazwanie (czerwone kwiaty róży). 

Jeżeli dziecko nie będzie miało kłopotów z tymi ćwiczeniami, można spróbować segregować 

karty ze względu na trzy cechy, np. żółte, duże kwiaty tulipana. 

•• Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze? 

Dla  dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone 

na nitce. 

• Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; 

w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas. 

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza 

z balonów w kierunku własnych twarzy. 

• Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka 

z wodą – obserwowanie powstających bąbelków. 

• Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce. 

• Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem. 

R. wyjaśnia, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko 

wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt 

oraz jego wszechobecność wokół nas. 

 

Poniżej praca specjalnie dla Dawidka. Miłej pracy.



 

  



 


