
GRUPA X – 5-6latki – od 27.04.20 do 30.04.20. 

 

Opracowały: Alina Kuźniewska, Monika Żaglewska, Marta Miecznikowska 

 

Drodzy Rodzice! 

 

W tym tygodniu kontynuujemy tematykę „Dbamy o naszą planetę”. Porozmawiamy                                   

o energii elektrycznej, zasadach bezpieczeństwa, które dotyczą używania urządzeń 

elektrycznych. Podsumowaniem wiedzy przyrodniczo-ekologicznej będą „Quizy                     

i zagadki od naszej Ziemi Matki”- /możecie tu sprawdzić swoja wiedzę i zdobyć dyplom 

Przyjaciela Planety./ 

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje: Wybierzcie sobie to, co was interesuje.                           

Nadal utrwalamy poznane litery, cyfry, dni tygodnia, miesięcy, pór roku, dzielimy wyrazy na 

sylaby, głoski, układamy zdania z podanym wyrazem.   

                                                                                                          

                                                                                                       Życzymy dobrej zabawy! 

 

Na początek proponuję małą rozgrzewkę przy szalonej muzyce! 

 

TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

 

Zajęcia z mowy i myślenia 

 

Utwory literackie 

 

 „Co to jest prąd i skąd się on bierze”– rozmowa na podstawie wiersza 

Pstryk” J. Tuwima oraz filmików. Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania 

utworu. Po jego analizie i pytaniach dotyczących treści wiersza zaprasza do obejrzenia 

filmiku  sygnalizując, na jakie informacje powinno dziecko zwrócić szczególną uwagę 

Polecam film; 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto  -Animacja wiersza „Pstryk” 

 

„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 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNRNs4cHkto


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! 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza.  

 Do czego potrzebny jest prąd? 

 Jakie znasz urządzenia zasilane prądem? 

 Jakie urządzenia zasilane prądem znajdują się w naszym domu? 

Rodzic podpowiada, że prąd wytwarzany jest  w fabryce prądu- elektrowni. Uświadamia 

dziecku, że prąd elektryczny jest niebezpieczny i należy pamiętać o zasadach bezpiecznego 

korzystania z urządzeń elektrycznych. 

 Używaj urządzeń elektrycznych tylko w obecności dorosłych. 

 Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych. 

 Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur. 

 Nie dotykaj gniazdek wtyczkowych. 

  

Rodzice porozmawiajcie z dzieckiem o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach 

energii.Najważniejsze źródła energii (nieodnawialne: węgiel, ropa, gaz; odnawialne: słońce, 

wiatr, woda)Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których 

eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku,Energie odnawialne, to 

energia wodna, energia wiatru (wiatraki), energia słoneczna (panele, kolektory słoneczne). 

Jest jeszcze geotermia i biomasa, ale tej informacji nie musimy dzieciom przekazywać. 

 

  „W poszukiwaniu prądu” -zabawa ruchowa -wyszukiwanie w domu miejsc, gdzie 

znajduje się prąd i urządzenia na prąd i oznaczanie ich czerwonymi kółkami. Dziecko chodzi 

po domu  i wyszukuje rzeczy, które działają na prąd, np. kontakt, telewizor, włącznik 

światła... 

 

 „Quizy i zagadki od naszej Ziemi Matki”- podsumowanie wiedzy przyrodniczo 

ekologicznej.  Rodzice zaproponujcie dziecku rozwiązanie zagadek słownych,  rebusów oraz 

quizów, wykorzystując zdobytą wiedzę w czasie realizacji w/w tematyki i wiedzy nabytej                

w przedszkolu i domu. Zwróćcie uwagę na przestrzeganie ustalonych zasad / dopiero na znak 

rodzica, dziecko udziela odpowiedzi, punkty za poprawną odpowiedź przydziela rodzic/mogą 

to być nakrętki po napojach lub cukierki/. Uzyskanie dużej liczby punktów/odpowiedzi na co 

najmniej połowę pytań/ upoważnia rodzica do wręczenia dziecku dyplomu „Przyjaciela 

Planety”. Załącznik Nr1  

Zagadki słowne /znajomość drzew/ 

1.Królewską dźwiga koronę, Przed skwarem daje ochronę, nosi zieloną koronę. (drzewo)  

2,Jak to drzewo się nazywa, które się białą korą pokrywa (brzoza)  

3.Utraciło dawno swe liście zielone. Zostały jej tylko korale czerwone. (jarzębina)  



4.Lubią mnie dzieciaki, szuka mnie wiewiórka. Smaczny jestem w środku, twarda na mnie 

skórka. (orzech)  

5.Swoją posturą respekt budzi wszędzie, Jesienią pod nim znajdziesz żołędzie. (dąb)  

6.Kiedy kolczasta łupina pęknie, w brązowej skórce jest mu najpiękniej. (kasztan)  

7.Ma swej koronie chyba dla igraszki, przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki. (klon)  

8.Korona urocza w zielonych warkoczach. Chociaż jej wesoło w ciepłym blasku słońca, 

9.Wszyscy mówią wkoło, że stoi ... płacząca. (wierzba) 

Test – pytania/dzieci odpowiadają tak lub nie/  

1.Czy powietrze zanieczyszczają: kominy, fabryki, zakłady przemysłowe? /tak/ 

2.Czy powietrze zanieczyszcza jazda na rowerze, tramwajem? /nie/ 

3.Czy drzewa pobierają olbrzymie ilości dwutlenku węgla w zamian wydzielają do atmosfery 

tlen? /tak/ 

4.Czy las jest naturalnym domem dla zwierząt?/tak/  

5.Czy lasy tłumią hałas?/tak/  

6.Czy hałas jest szkodliwy dla zdrowia?/tak/  

7.Czy niektóre rośliny leśne służą ludziom jako pożywienie? /tak/ 

8.Czy ludzie mogą zjeść grzyby trujące? /nie/ 

9. Czy drzewa dostarczają drewna - surowca do wytwarzania papieru, mebli i innych 

przedmiotów?/tak/  

10.Czy las, park stanowią miejsce wypoczynku i uprawiania sportu?/tak/  

TAJEMNICE LASU I PRZYRODY – QUIZ/Dzieci odpowiadają, która z podanych 

odpowiedzi jest prawidłowa/ 

1. Na spacer do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś: 

a. schować kartonik tak, aby go nie było widać 

b. zakopać kartonik w ziemi 

c. zabrać kartonik z powrotem do domu i wyrzucić do kosza 

 

2. W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

a. można sobie zedrzeć gardło 

b. można wystraszyć zwierzęta 

c. można przestraszyć grzybiarzy 

 

3. Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, co robisz: 

a. podchodzisz aby go pogłaskać 

b. przepędzasz zwierzę 

c. trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych 

4. Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to: 

a. sarna  

b. jeż 

c. krowa 

 

5. Ptak, który nie mieszka w lesie, to: 

a. dzięcioł 

b. łabędź 

c. sowa 

 

 



6. Doktorem wszystkich drzew jest: 

a. sikorka 

b. dzięcioł 

c. wróbel 

7.Drzewo, z którego jesienią spadają kasztany to: 

a. Dąb 

b. Kasztanowiec 

c. Klon 

 

8.Zobaczyłeś ogień w lesie. Zawiadamiasz Straż Pożarną! Dzwonisz pod numer telefonu:  

a.999 

b.998 

c.999 

9.Grzyby trujące należy: 

a. rozdeptać, aby inny człowiek nie zerwał ich pomyłkowo 

b. zostawić, gdyż niektóre zwierzęta żywią się nimi 

c. zerwać i pozostawić w całości 

10. Które drzewo iglaste gubi igły na zimę: 

a. Sosna 

b. Modrzew 

c. Świerk 

11.Co to jest recykling: 

a. Duże opady deszczu 

b. Zawody w jeździe samochodem, 

c. Przetwarzanie odpadów, ponowne puszczenie w obieg materiałów z nich odzyskanych 

12.Kto opiekuje się lasem: 

a. leśniczy 

b. piekarz 

c. weterynarz 

Zajęcia matematyczne 

 „Dodajemy z Ekoprzyjacielem” – zabawa matematyczna utrwalająca znak „+” 

wykorzystaniem nakrętek po butelkach, manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku 

dodawania. Liczenie i ustalanie, ile jest razem – dziecko układa nakrętki na dywanie                       

wg instrukcji rodzica: 

-ułóż 3 nakrętki i dołóż jeszcze 3. Policz ile jest razem?  

-ułóż 6 nakrętek(wyszukaj właściwą cyfrę) i dołóż jeszcze 4 (dobierz właściwą cyfrę).  

Ile jest razem? Układanie działania: 6+4= 10 

Rodzic wrzuca do pudełka kolejno kilka nakrętek, tak, by było słychać stuknięcie podczas 

wpadania nakrętek. Ile wrzuciłam? Dorzucę jeszcze ... ile? Dziecko patrzy i jednocześnie 

słucha. Ile jest nakrętek w pudełku? (sprawdzenie, czy właściwie dziecko odpowiedziało).                

To samo zadanie, ale dzieci zamykają oczy.(ile wrzuciłam najpierw?......, Ile potem?......, To 

ile jest razem? .... -sprawdzenie). Zabawa z kostką. Dziecko rzuca kostką. Przelicza ile jest 

razem wyrzuconych oczek na jednej i dwóch kostkach (dla dzieci, które nie potrafią liczyć                  



z przekroczeniem progu należy zakleić pole z 6. oczkami). Dziecko sprawdza poprawność 

liczenia. 

 „Ile to waży?” –dzieci porównują ciężar przedmiotów ważonych na: wadze szalkowej 

(jeśli ktoś posiada) elektronicznej lub „na oko”. Do tej zabawy wykorzystajcie wszystko to, 

co znajduje się dookoła Was, w zasięgu Waszej ręki. Zwracajcie uwagę na używanie 

określeń: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam, za dużo, za mało, a także aby dzieci 

rozwijały motorykę małą manipulując materiałem (np. owoce, warzywa, nasiona). 

 

 

 „Licz kroki”- zabawa ruchowa na wzór dyktanda matematycznego. 

Proszę dziecku zaznaczyć punkt na podłodze np. klockiem. Następnie podawać 

komendy  typu:  

 idź dwa kroki do przodu, 

 zrób trzy kroki w lewo, 

 cztery kroki do tyłu, 

 podskocz cztery kroki w prawo itd. 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne 

 

 „Podwodny świat”- wspólna praca plastyczna z opakowań. Z arkusza tradycyjnej 

folii bąbelkowej (lub folii z poduszeczkami powietrza, która często wypełnia kartony ze 

sprzętem elektronicznym) tworzymy ocean. Pod folię dziecko może podkleić arkusz 

niebieskiego lub zielonego papieru lub kawałki bibuły. Następnie tworzy zwierzęta i rośliny                       

z materiałów, które są dostępne w domu /ośmiornicę łatwo zrobić z rolki po papierze 

toaletowym czy plastikowej butelki, ukwiały ze słomek do napojów, itp. 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/zakochane-osmiorniczki/ 

 

                   
 

 
 

 „Ekologiczne ciasteczka z żurawiną”- wspólne pieczenie ciasteczek . Zachęcam 

Rodziców/mamę/ do upieczenia wspólnie z dzieckiem ekologicznych ciasteczek. Przygotujcie 

wspólnie potrzebne produkty odmierzając właściwe ich proporcje. Następnie ustalcie kolejne 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/zakochane-osmiorniczki/


etapy pracy, przestrzegając zasad czystości i bezpieczeństwa w czasie pracy/ używanie 

miksera przez dziecko tylko pod opieką osoby dorosłej/. 

Składniki potrzebne do wykonania ciasteczek;  

200 gram masła,  

70 gram cukru nierafinowanego,  

300 gram mąki orkiszowej, 

100 gram żurawiny,  

szczypta soli,  

2 łyżki mleka 

Sposób przygotowania; 

1.Masło ucieramy z cukrem, dodajemy 2 łyżki mleka i szczyptę soli.  

2. Miksujemy i stopniowo dosypujemy mąkę, ciągle miksując do uzyskania jednolitej masy, 

na końcu dodajemy żurawinę 

3. Wyjmujemy ciasto z miski i formujemy z niego rulonik, wkładamy na 20 minut do lodówki 

aby troszkę stwardniało. 

4. Kroimy plastry o szerokości 0.5 cm.  

5. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia  

6. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na ok 15 minut 

7. Gotowe ciasteczka wykładamy na półmisek życząc SMACZNEGO! 

 

                               

Zajęcia ruchowe 

 Zabawcie się w zabawę „Berek elektryk”/najlepiej na dworze, bo można już 

korzystać ze świeżego powietrza- zakładamy maseczki/ 

Rodzic jest berkiem. Na ustalony sygnał dziecko biega po  pokoju a berek go goni. By nie 

zostać złapanym, dziecko musi stanąć w miejscu , wyciągnąć ramiona w górę i udawać słup 

elektryczny. Berek nie może stać przy słupie dłużej niż 3 sekundy. Jeżeli berkowi uda się 

złapać dziecko, zamienia się z nim rolą.  

 Zapraszam na zestaw ćwiczeń gimnastycznych z p. Andrzejem 
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE  

 Zabawa ruchowo –naśladowcza: ,,Rób to, co mówię”: ,,Jabłko, gruszka i daktyle      

klaśnij w ręce razy tyle(klaskanie 2 razy),i kapusta, i ogórek –tyle razy podskocz w górę                    

( 4 podskoki),marchewka, pietruszka i bób –tyle razy przysiad zrób (3 przysiady),kalarepa                    

i mak –za uszy się złap!” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


Zajęcia muzyczne 

 

 „Moja planeta”–słuchanie piosenki i rozmowa z dziećmi na temat jej treści.  

Podczas słuchania piosenki niech dziecko zwróci uwagę na to, o co prosi ludzi planeta.                  

Jak nazywa się ta planeta? Co oznacza sygnał SOS? Jaka ona jest? Podczas słuchania można 

tworzyć akompaniament klaskaniem w dłonie.  

 

 „Moja planeta” 
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny.  

Moja planeta jest rano niewyspana.  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

Moja planeta nie spadła tu z Księżyca.  

Moja planeta to tajemnica.  

Moja planeta raz zimna raz przegrzana.  

Moja planeta jest tam gdzie Ty imama.  

Ref.: SOS to Ziemia woła ludzi.  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić.  

SOS ratujmy siebie sami.  

SOS do siebie wysyłamy.  

Link do piosenki; 

 http://f5.ulub.pl/1prWlIVggj/dad1dabc763274153795d8cc939c45a128c90643d 

 

 Zabawy taneczne przy muzyce z serii ,,Wygibasy z naszej klasy" 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

Przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania  

 Ile sylab?” -dziecko chodzi np. po domu i dotyka różnych rzeczy i dzieli na sylaby, 

mówi ile ma sylab dane słowo. Jeśli odpowiedziało dobrze zbiera punkty np. w postaci 

budowania wieży z klocków. 

 „Znajdź” -znajdź w pokoju 5 rzeczy, których nazwy mają 1, 2, 3, a może4 sylaby. 

Również możemy punktować za pomocą klocków i budowania wieży. 

 „Powtarzaj” –rodzic tworzy ciąg sylab, dziecko powtarza np. „PA, NO,TA ,TE”, 

MA, MO, ME, MI, MU” itp. Następnie to rodzic dzieli wymyślony przez siebie wyraz 

na sylaby, a dziecko odgaduje; 

  „Ulubione literki” -rysowanie litery na tacy wysypanej kaszą, piaskiem,  

 lepienie z plasteliny –lepimy litery, aby ułożyć wyraz: ekologia  

 Ćwiczenia grafomotoryczne –rysowanie szlaczków 

 

Polecane karty pracy:  
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/                                                                                             

Plac zabaw Sześciolatek. Cz.4 Karty pracy 1-10B 

 

Załącznik Nr1. -Dyplom „Przyjaciela Planety” 

http://f5.ulub.pl/1prWlIVggj/dad1dabc763274153795d8cc939c45a128c90643d
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0


 


