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

2. „Wycieczka nad rzekę” – zabawa naśladowcza. Dzieci ilustrują ruchem 

opowiadanie rodzica:  

Dziś wybierzemy się na wycieczkę nad rzekę. Musimy spakować plecaki, 

wkładamy: kanapki, picie, kurtkę przeciwdeszczową, pyszny smakołyk, 

zapinamy plecak i wkładamy na plecy. O, jaki ciężki, aż nam się nogi uginają 

pod ciężarem. Ale jesteście wytrawnymi turystami i nie straszne Wam ciężkie 

plecaki, wyruszamy! Maszerujemy, maszerujemy, a tu plecak coraz cięższy, 

coraz wolniej idziemy noga za nogą i pochylamy się do przodu. Całe szczęście, że 

już jesteśmy, na miejscu, możemy zdjąć powoli ten ciężar i zjeść, co 

przynieśliśmy. Papierki po kanapkach i pustą butelkę pakujemy do plecaka. O! 

Niebo robi się coraz ciemniejsze, chyba zacznie padać. Zakładamy kurtkę 

przeciwdeszczową, zapinamy pusty plecak, wkładamy na plecy. Teraz jest 

leciutki jak piórko, możemy podskakiwać w drodze do domu. 

3. „Chora rzeka” – słuchanie wiersza recytowanego przez rodzica, rozmowa 

kierowana o tym, że brudno może być wszędzie. Nauczyciel czyta wiersz. 

„Chora rzeka” Joanna Papuzińska 

Śniła się kotkowi rzeka, wielka rzeka, pełna mleka… 

Tutaj płynie biała rzeka..  

Jak tu pusto! Drzewo uschło… 

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


Cicho tak – 

ani ptak, ani ważka, ani komar, ani bąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „zakaz kąpieli”. 

Mętny opar nad wodą się bieli. 

Chora rzeka, nie narzeka 

tylko czeka, czeka, czeka… 

Przykładowe pytania do rozmowy: 

– Jak wyglądała rzeka opisana w wierszu? 

– Dlaczego rzeka była zatruta? 

– Jak myślicie, na co czeka rzeka? 

4. Obejrzyj obrazki. Powiedz, który podoba ci się bardziej. Dlaczego? 

    



 

5. „Duszki leśne” – utrwalenie piosenki i tańca. Pamiętacie piosenkę, której 

uczyliśmy się we wtorek? https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

6. „Brudne – czyste” – zabawa badawcza na ogrodzie. Przy tej zabawie 

potrzebna będzie pomoc rodzica. Pomoce: lupa, kubeczki (6), chusteczki 

higieniczne, wata, lejek, naczynie z roztworami: woda z gliną, woda z mąką 

ziemniaczaną, woda z pastą do zębów  

Dzieci wyposażone w lupę, białe chusteczki, watę, lejek, kubeczki z rodzicem 

wychodzą do ogrodu. Rodzic wskazuje naczynia z zanieczyszczoną wodą (woda 

z gliną, woda z mąką ziemniaczaną, woda z pastą do zębów) i wlewa dziecku do 

kubeczka trochę roztworu. Tłumaczy, jak wykonać filtrowanie wody. Jedna 

osoba z pary kładzie chusteczkę/watę na lejek i trzyma nad pustym 

kubeczkiem, druga leje do lejka roztwór. Zadaniem dzieci jest zaobserwować, 

czy lejek się zapycha, jak wygląda wata/chusteczka po przelaniu roztworu, jaka 

woda zostaje po przefiltrowaniu. Dzieci prowadzą obserwacje przez lupę. Na 

koniec dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

7.  „Czysta woda” – zabawa rytmiczna. Zabawa polega na recytowaniu hasła 

ekologicznego, np. Nie rób szkody – nie truj wody lub Czysta woda zdrowia 

doda, rytmicznie, w zmiennym pulsie. Rodzic prezentuje hasło, wypowiadając je 

rytmicznie (sylaby: krótka – krótka – długa – długa lub długa – krótka – krótka – 

krótka). Dzieci powtarzają rytmizowane hasło, a następnie realizują ten rytm na 

różne sposoby: klaszcząc, tupiąc, klepiąc w podłogę, w ścianę, w kolana. Po 

utrwaleniu rytmu dzieci poruszają się po pokoju (biegając, maszerując, 

podskakując) zgodnie z akompaniamentem rodzica, który gra dowolne rytmy 

na bębenku lub tamburynie. W pewnym momencie rodzic wystukuje kilka razy 

główny rytm zabawy. Dzieci, rozpoznając rytm, zatrzymują się i mówią 

rytmicznie hasło. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44


8. Zadanie dla 4 latka ( mogą to wykonać wszystkie dzieci – zapraszam Was     ) 

Pokoloruj wg kodu: 

1 - zielony  

2- brązowy  

3 - skóra  

4- niebieski  

5 - żółty  

6 - różowy  

7- czerwony  

8 – pomarańczowy 

 

 

                                      MIŁEGO DNIA       


