
Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 

20.04.2020 do 24.04.2020 
 

Temat: Dbamy o przyrodę 

Poniedziałek - 20.04.2020 

1 . Mowa: Rozmowa na temat „Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?” (Przygotuj: 

Karton, mazak, farby, pędzel)  

Dziecko podaje propozycje, a rodzic zapisuje je na kartonie. Na koniec- na znak, że dziecko 

zgadza się z tym co jest napisane- odbija na kartonie swoje dłonie maczane w farbie. 

Przykładowe propozycje: Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów, nie łamie gałązek drzew, 

nie śmieci, dokarmia ptaszki (zwierzęta), oszczędza wodę, elektryczność, segreguje śmieci, 

lubi zwierzęta 

2. Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Ręce do góry :  

Inne działania: 

Założenie hodowli hiacyntów:  

-przygotuj doniczkę z ziemią, 

-włóż do doniczki cebulkę hiacynta, 

- postaw ją w słonecznym miejscu – 

- podlewaj roślinę co kilka dni  

- obserwowanie jak rozwijają się hiacynty 

 

Wtorek- 21.04.2020 

1.Plastyka:  „Segregujemy śmieci”  

Przygotuj: Nożyczki, klej i kredki 

-wytnij pojemniki i przyklej je na kartce 

- pokoloruj pojemniki zgodnie z tym jaki powinny mieć kolor 

- posegreguj do niego śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


 

 

2.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki: 

„Nasza planeta” (kto umie ten śpiewa☺) 

 

Inne działania: 

Robimy wiosenne porządki: 

-dzieci pomagają rodzicom robiąc porządki na swoich półkach, w kącikach zabawek, 

wycierają kurze 

 

Środa- 22.04.2020 

1.Mowa: Wiersz „MALI STRAŻNICY PRZYRODY” 

Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

Od dziś przyrodzie my pomagamy. 

 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 

A zimą nakarm głodne ptaki. 

Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

Będą ci wiosną za to śpiewały. 

 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

Uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

Ja mówię wam, przyrodę znam. 

Więc kocham ją i chronię ją: 

Trawę, liście, kwiaty wszystkie. 

Sarny, ptaki i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby 

Krokodyle i motyle. 

 

Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania: 

1 Kto pomaga przyrodzie? ( Strażnicy) 

2 Czego nie wolno robić, o czym wiedzą  nawet przedszkolne dzieci? (Nie wolno śmiecić) 

3 Na co zasłużył bocian gdy wrócił z podróży? (Gniazdo) 

4 Jakie głodne ptaki trzeba nakarmić zimą? (Sikorki, wróble, wrony, szpaki) 

5 Co kocha i chroni? (Przyrodę- trawę, liście, kwiaty wszystkie, sarny, ptaki i robaki, żółwie, 

żaby, ryby, kraby, krokodyle i motyle) 

 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Ręce do góry :  

Inne działania: 

Składanie w całość pociętych obrazków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


Czwartek- 23.04.2020 

 

1.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki: 

„Nasza planeta” (kto umie ten śpiewa☺) 

2.Matematyka: Twórcza matematyka dla dzieci: 

 

Inne działania: 

Zabawy sensoryczne zmysł dotyku „Zgadnij co to?” Włóż do woreczka lub reklamówki kilka 

przedmiotów codziennego użytku, tak aby dziecko nie wiedziało. Poproś, aby włożyło do 

niego rękę i za pomocą dotyku zgadło i   nazwało ten przedmiot. 

 

Piątek-24.04.2020 

1.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Ręce do góry :  

2.Plastyka: - „CZŁOWIEK PRZYJACIELEM PRZYRODY” - dowolna technika plastyczna  (np. 

ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, plastelina, itp.) 

 

Inne działania: 

Ćwiczenia rozwijające motorykę mała „Mały pomocnik” Wsyp do miski kaszę , ryż 

lub  makaron i poproś dziecko, aby ręką lub łyżką przesypało go do plastikowego pojemnika  

 

Propozycje ciekawych stron www: 

mojedziecikreatywnie.pl 

zdalne lekcje.pl 

mac.pl/edukacja-przedszkolna 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

panimonia.pl 

edukacja.edux.pl 

zdrowoisportowo.edu.pl 

szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
http://www.zainspiruj-malucha.pl/wp-content/uploads/2016/02/Tw--rcza-matematyka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://panimonia.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/


 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

 

1. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka duża 

-zabawa z piłką-rzucanie i łapanie  

 

2. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka mała: 

- wszelkiego rodzaju nawlekanie koralików, makaronu, 

guzików czy przewlekanie sznurowadeł.  
 

3. Rozwijanie funkcji poznawczej – słuchowej: 

- wsłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów z bliskiego otoczenia ( np. dźwięki z 

kuchni) 

 

GRUPA MOTYLKI 

20.04.2020- 24.04.2020 r. 

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

 

1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : rysowanie na mące wg wzoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 



2. Wzbogacanie repertuaru umiejętności poprzez metodę bezpośredniego 

poznawania rzeczy i zjawisk , w trakcie obserwacji i doświadczania:Bajkowa 

Lampka Nocna: proste ćwiczenie, które rozświetli sypialnię dziecka i pomoże mu 

pokonać strach przed ciemnością 

 

Potrzebne Ci będą: 

- świetliki (światło chemiczne) 

- drobny brokat 

- nożyczki 

- szklane słoiki 

 
 

Krok 1: Połam świecące patyczki. Najpierw zegnij każdy, żeby zaczęły świecić. 

 

 



Krok 2: Bardzo ostrożnie odłam końcówki. Ostrożnie! W patyczkach są maleńkie drobinki 

szkła, więc uważaj, żeby nie dotykać płynu. Wlej płyn do szklanego słoiczka. 

 

Krok 3: Puste patyczki odłóż na papierowy talerzyk. Wsyp cekiny do słoiczka – możesz też 

wymyślić wierszyk-zaklęcie, żeby zaczarować zawartość słoiczka! 

 

Krok 4: Ostrożnie zakręć słoiczek. Upewnij się, że jest szczelnie zamknięty, żeby powietrze 

nie mogło się dostać do środka i żeby magia nie uciekła! Mocno potrząśnij słoiczkiem, żeby 

magia rozpłynęła się po całym lampionie. 

 

Krok 5: Postaw słoiczek do góry nogami na półeczce. Zgaś światło i podziwiaj magiczny 

blask! 

 

Pozdrawiam i czekam na zdjęcia ☺ 

Sylwia Szweda 

 


