
              TYGODNIOWY PLAN PRACY: TYDZIEŃ 20.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Poniedziałek Co to jest ekologia?  

I. Mali strażnicy przyrody – słuchanie wiersza, wyjaśnienie pojęcia ekologia. 
Omówienie znaczenia postaw proekologicznych. 

II. Moja planeta jest….-zabawa słowna .Rozwijanie umiejętności wysławiania się na 
dany temat. 

III. Kwiaty rosną, kwiaty więdną -zabawa ruchowa  
IV. Plakat ekologiczny -praca plastyczna  

 

Wtorek Jak długo będzie bić serce zielone? 

I. Czy gazety służą tylko do czytania? – wymyślanie różnych możliwości 
wykorzystania gazet. 

II. Zabawy przy muzyce z pomocą gazet.  
III. Ziemię mamy tylko jedną – praca z wierszem G. Skrzypczak  
IV. Sadzimy rośliny. – sadzenie sadzonek kwiatów w doniczkach  
V. Gra w zielone – zabawa orientacyjno- porządkowa  
VI. Zwierzęta dookoła – zabawa matematyczna  

 

Środa Wielkie sprzątanie  

I. Robimy porządki – wiersz  
II. Zabawa dydaktyczna kształtująca potrzebę segregacji śmieci  
III. Ekoludek – wykonanie pracy przestrzennej z materiałów wtórnych. 
IV. Mój ekoludek ma na imię ….-zabawa słownikowa  

 

Czwartek Skąd się bierze prąd? 

I. Pstryk -słuchanie wiersza J. Tuwima. 
II. Rozmowa na temat znaczenia prądu w życiu codziennym, omówienie zasad 

bezpiecznego korzystania z prądu elektrycznego. 
III. Oszczędzamy energię -zabawa dydaktyczna – rozmowa  

 

Piątek Ekologiczny teatrzyk  

I. Do czego dłużą korki – zabawa dydaktyczna, rozwijanie logicznego i twórczego 
myślenia.  

II. Fajne zabawy z nakrętek – zabawy plastyczne  
III. Krasnal – zabawa teatralna, odgrywanie scenek o tematyce ekologicznej. 

 

 



 

 

Pomoce dydaktyczne  

 

I. Wiersz „ Mali strażnicy przyrody”  

 

Dziś ekologia to modne słowo ,  

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy,  

Od dziś przyrodzie my pomagamy . 

Gdy ktoś papierek bezmyślnie rzuci,  

Musisz takiemu uwagę zwrócić,  

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,  

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci .  

Nie wolno łamać gałęzi drzew,  

Bo piękny z nich płynie 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 . 

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 żyć w zgodzie . 

 

II. Zabawa kwiaty rosną , kwiaty więdną – zabawa ruchowa .  



Dzieci reagują na polecenie. Na hasło :Kwiaty rosną! – stają jak najwyżej na palcach i 
wyciągają ręce do słońca . Na hasło :Kwiaty więdną ! – dzieci kulą się i przykucają . 
Można wykorzystać do tego muzykę klasyczną .  
 
 

III. Ziemię mamy tylko jedną – wiersz G. Skrzypczak 
  
Ziemię mamy tylko jedną  
Więc Ją,  
Bo cóż z nami stanie się,  
Gdy zniszczymy własny dom.  
Giną ptaki i zwierzęta,  
Giną drzewa w lesie,  
Nic nie robiąc wciąż czekamy  
Co nam los przyniesie? 
Dość lenistwa – ruszmy razem  
I działać zacznijmy,  
Żeby żyć móc na tej Ziemi ,  
Więzy zacieśnijmy .  
Chrońmy lasy, chrońmy wodę, 
Dbajmy o przyrodę ,  
Uczmy kochać las i łąkę  
Pokolenia młode  
 

IV. Gramy w zielone.  
 Dzieci maszerują , biegają , podskakują po pokoju w zależności od wskazówek Rodzica . 
Na głośną nazwę koloru np. . zielony dzieci muszą odnaleźć w pokoju jak najwięcej 
przedmiotów w podanym kolorze i dotknąć go .  
 

V. Zwierzęta dookoła. Rodzic sylwety zwierząt , można wyciąć z kolorowych gazet . Dzieci 
manipulują nimi , dokładają odkładają i rozwiązują zadania wykorzystując cyfry i znaki 
matematyczne . 

Zadania : 

1. Na okładce atlasu zwierząt są 2 lwy, 2 hipopotamy i 3 krokodyle . Ile jest zwierząt ? 
2. W parku mieszkają 3 wiewiórki , 2 jeże i 4 myszy polne . Ile zwierząt mieszka w parku  
3. Na łące obok przedszkola mieszkają 2 biedronki, 4 motyle i 2 chrząszcze .Ile owadów 

mieszka na łące ?  
 
VI .  „Robimy porządki” 
 
Wszystkie dzieci nawet duże, 
Posprzątają dziś podwórze  
A dorośli pomagają  
Śmieci w workach wyrzucają . 
Pierwszy worek jest zielony , 
Cały szkiełkiem wypełniony  
W żółtym worku jest bez liku  
Niepotrzebnych już plastików . 
A niebieski worek wiecie 
Papierowe zbiera śmieci  



My przyrodę szanujemy  
Śmieci więc segregujemy 
Z ekologią za pan brat  
Mama, tata, siostra, brat. 
Siostra, mama, tata, brat.  

 
VII „Pstryk” J.Tuwim  

 
Sterczy w ścianie taki pstryczek. 
Mały pstryczek-elektryczek  
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,  
To się widno robi w mig . 
Bardzo łatwo- pstryk i światło ! 
Pstryknąć potem jeszcze raz,  
Zaraz mrok otoczy nas. 
A jak pstryknąć trzeci raz- 
Znowu dawny świeci blask . 
Taką siłę ma tajemną  
Ten ukryty w ścianie smyk! 
Ciemno-widno – 
Widno-ciemno  
Któż to jest ten mały pstryk 
Może świetlik? Może ognik? 
Jak tam dostał się i skąd? 
To nie ognik. To przewodnik . 
Taki drut, a w drucie PRĄD  
Robisz pstryk i włączasz PRĄD ! 

                   Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

                   I skąd światło? 

                      Właśnie stąd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ Z SUROWCÓW WTÓRNYCH EKOLUDEK  

 

 

 

Prezentacja bezpiecznego używania prądu elektrycznego. Dzieci rozmawiają z rodzicami jak 
bezpiecznie korzystać z prądu elektrycznego  


