
 

Dzień dobry DELFINKI! 

Przedstawiamy Wam propozycje zajęć i zabaw, które 

będziecie mogli wspólnie z Rodzicami wykonać w domu. Mamy 

nadzieję, że jesteście zdrowi.  

 

Rozkład materiału obowiązuje od 12.04.2021r. do 16.04.2021r. 

Pamiętajcie – nawet mały człowiek może dbać o swoją dużą 

planetę. Nie ważne jest kim jesteśmy oraz ile mamy lat. 

Każdy  z nas powinien być  „Przyjacielem Ziemi”. 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę 

 

PONIEDZIAŁEK- 12.04.2021r. – „Segregujemy śmieci” 

I. Na początek tygodnia zaproponujemy Wam bajkę edukacyjną, żebyście 

mogli lepiej zrozumieć co to jest dbanie o przyrodę.  

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

 

II. Rozwiążcie zagadkę B. Szelągowskiej „Śmieci” 

O porządek trzeba dbać, 

wiedzą o tym także dzieci. 

Do odpowiednich worków  

każdy wrzuca… (śmieci) 

III. Obejrzyjcie uważnie ilustrację przedstawiającą kosze na śmieci. Nazwijcie 

kolory tych koszy i poproście Rodziców aby odczytali Wam co do nich należy 

wyrzucać. A czy Wy pomagacie w segregowaniu śmieci?  

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


 

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego 12.04.2021 od Pani Wioli 

- Proszę utrwalić nazwy zabawek. Bierzemy zabawki i nazywając je kładziemy na 

dywanie: doll -lalka, 

car -samochód, teddy bear -miś pluszowy, ball -piłka, building blocks – klocki. 

Dziecko powtarza za 

nami. 

- Pytamy o kolory zabawek, np. What colour is a doll? Dziecko wymienia kolory 

lalki. 

Kolory: yellow – żółty, red – czerwony, pink – różowy, white – biały, black – czarny, 

blue – niebieski, 

orange – pomarańczowy, green – zielony, purple – fioletowy, brown – brązowy. 

- Pytamy dziecko o zabawkę używając koloru, np. What is blue? Dziecko 

odpowiada, np. a car. 

Zadajemy pytania tak aby dziecko utrwaliło nazwę każdej zabawki. 

- Zabawa ruchowa. Proszę wziąć 4 pudełka. Obok nich położyć po jednej zabawce. 

Dajemy dziecku piłkę 

(a ball) i prosimy aby rzuciło piłką do pudełka obok którego jest zabawka, której 

nazwę wymienimy, np. 



 

Throw a ball into the box next to a doll. 

- Utrwalenie słownictwa. Bierzemy worek do którego wrzucamy zabawki. 

Zachęcamy do zabawy 

rodzeństwo dziecka lub innych członków rodziny. Siadamy na dywanie w kole. 

Słuchamy piosenki i 

podajemy sobie worek z zabawkami. Proszę co jakiś czas zatrzymywać piosenkę i 

osoba która trzyma 

worek wyjmuje jedną zabawkę nazywając ją, np. This is a car. 

 

WTOREK– 13.04.2021r. - „Wypoczynek w lesie i 

nad wodą” 

I. Ćwiczenia oddechowe „ Rybki w wodzie” 

Do wykonania tego ćwiczenia będziemy potrzebować:  

- słoik z wodą 

- słomki 

- małe kawałki papieru w kształcie rybek 

Dzieci za pomocą słomek umieszczają papierowe rybki w wodzie (słoiku z 

wodą). Mogą przenieść tam kilka rybek. 

II. „Czy woda jest czysta?” Obejrzyj bajeczkę edukacyjną z której dowiesz się, 

co sprawia, że woda w rzekach i jeziorach nie zawsze jest czysta i 

bezpieczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

III. Zabawa ruchowa  „Sprzątamy las”.  

Na podłodze Rodzic rozkłada  różne pudełka, butelki, gazety, plastikowe 

torebki itp. Dzieci zbierają i oglądają porozrzucane śmieci. Wspólnie z 

rodzicami ustalają, w jakim koszu powinny się znaleźć.  Przy dowolnej muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y


 

dzieci spacerują i „sprzątają las”- zbierając i segregując śmieci do 

pojemników. 

ŚRODA – 14.04.2021r. „Wiosenne porządki w 

ogródku” 

I. Kochane przedszkolaki dzisiaj poznacie narzędzia ogrodnicze. Popatrzcie 

na zamieszczone obrazki i spróbujcie odgadnąć co jest potrzebne 

ogrodnikowi do pracy? Poproście Rodziców, aby powiedzieli Wam lub 

pokazali do czego służą te narzędzia. 

 

II. A teraz zagadka dla was: 

Spotkasz go w ogrodzie, 
gdzie pracuje co dzień 
dba o krzaki i kwiatki, 

sadzi rośliny z użyciem łopatki. 
 

(Ogrodnik) 

 



 

 
 

III. Zabawa plastyczna – „Konewka”.  

 Ozdób konewkę w wybrany przez siebie sposób, wykorzystując materiały 

dostępne w domu. Możesz użyć kredek, farb, plasteliny itp.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZWARTEK– 15.04.2021r.- „Świeże powietrze” 

I. Popatrzcie uważnie na poniższy obrazek. 

 

 

- Czy powietrze na tej ilustracji jest czyste? 

- Jak ludzie zanieczyszczają powietrze?  

- Zastanówcie się czy powietrze w Waszej okolicy jest czyste i czy dobrze się 

nim oddycha?  

II. Ćwiczenia oddechowe „Kolorowe kwiatki” 

Wyjdźcie do przydomowego ogródka i sprawdźcie czy kwitną jeszcze wiosenne 

kwiaty? Jeżeli tak to powąchajcie czy pachną?  

Dzieci wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami.  Powtórzcie to zadanie 

kilka razy.  

III. Po powrocie do domu posłuchajcie piosenki ZoZi „Świat w naszych rękach” 

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

 

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


 

PIĄTEK– 16.04.2021r.- „Jestem przyjacielem 

przyrody” 

I. Posłuchajcie uważnie wiersza B. Formy „Dzieci dbają o środowisko”  

W zgodzie z przyrodą 

żyją wszystkie dzieci. 

Kochają jasne słonko, 

które na niebie świeci. 

 

Nie łamią gałęzi, 

dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 

nie płoszą zwierzyny. 

 

Często też dorosłym 

dobry przykład dają - 

w wyznaczonych miejscach 

śmieci zostawiają. 

 

Na podstawie wysłuchanego wiersza zastanówcie się, jak Wy możecie dbać o 

środowisko. Omówcie dobre zachowanie, które może świadczyć o tym, że 

jesteście przyjaciółmi przyrody.  

 

II. Drobne prace porządkowe na terenie własnego podwórka lub pokoju. Dzieci 

uczestniczą w porządkowaniu najbliższego otoczenia.  

 

III. Jak zawsze na koniec wrzucamy kolorowanki, jeżeli macie ochotę 

wydrukujcie i pokolorujcie  

 

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie Delfinki, 

bądźcie zdrowi.  

Wasze Panie Iwona i Basia 



 

 
 

Dbajmy o naszą ZIEMIĘ 

  
 

 

 

 

 

 



 

  



 

 


