
Klasa 0 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci ! 

Przedstawiam  propozycje zadań i zabaw, które możecie Państwo wspólnie z dziećmi 

(ale nie musicie)    przeprowadzić  w czasie od  27.04.2020r.-30 .04.2020r .  

W tym tygodniu dziecko nauczy się, jak segregować śmieci. Dowie się, jak dbać o 

środowisko. Utrwali poznane litery "h,H ", poćwiczy aktywne słuchanie poprzez 

udostępnione bajki i filmy. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność 

przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z 

rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek 

oraz pozna lub utrwali słownictwo. Będzie miało również możliwość stworzenia prac 

plastycznych . 

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 

Temat dnia 1 : Strażnicy przyrody 

  Śpiewaj z innymi  piosenkę 

• Słuchanie piosenek  

-Ochroń Ziemię (sł. i muz. Krystyna Gowik  

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8 

.-Moja planeta - wyk. Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4 

  Wykonaj ćwiczenia 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Rzucamy szyszkami. Dzieci na niby 

spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i rzucają nią z dużym zamachem 

jak najdalej. 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przedzieramy się przez leśne 

zarośla. Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co 

pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 

 • Zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni – Toczymy zwalony pień.  

Posłuchaj wiersza 

• Karty pracy, cz. 4, s. 12–13. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy 

przyrody. Kolorowanie rysunków zwierząt. − Co robiły dzieci w lesie? − Co mówiły 

zwierzęta o dzieciach? − Jak wy zachowujecie się w lesie 

Utrwalaj literę h, H 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4


Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz.2. 

Karty pracy s.70 – 73. Poćwicz czytanie- sylab wyrazów , zdań. Poćwicz pisanie liter. 

Temat dnia 2  : Jak dbać o przyrodę 

Obejrzyj i oceń. 

Karty pracy, cz. 4, s. 14–15. Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są 

przyjaciółmi przyrody. Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin 

chronionych przedstawionych na zdjęciach. 

Wykonaj eksperyment: 

Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze?  

Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły 

zawieszone na nitce. 

 • Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, 

kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.  

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie 

powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy 

. • Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do 

kubeczka z wodą – obserwowanie powstających bąbelków.  

• Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce. 

 Ułóż zadania. 

Karta pracy, cz. 4, s. 16. Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. 

Układanie o nich zadań. Przedstawianie ich za pomocą liczmanów. Rysowanie po 

śladzie drogi Olka, Ady i dziadka do lasu. 

Wykonaj 

 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie. Dzieci w rozsypce, w 

siadzie skrzyżnym. Tułów pochylają do przodu, dłonie układają na podłodze. Na 

hasło: Kwiatek rośnie, dzieci powoli prostują tułów. Na hasło: Kwiatek wyciąga się 

do słońca – wyciągają ręce jak najwyżej. Na hasło: Kwiatek więdnie, dzieci powoli 

wracają do pozycji wyjściowej. 

Rysuj po śladach. 

• Karta pracy, cz. 4, s. 17. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

Rysowanie po śladach. Rysowanie tulipanów po śladach. 

Temat dnia 3  : Hodowla hiacyntów 



Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie. 

Załóż hodowlę hiacyntów. 

• Karta pracy, cz. 4, s. 19. Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie 

rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie. Dzieci podają, jakie czynności należy 

wykonać: − przygotować doniczkę z ziemią, − włożyć do doniczki cebulkę hiacynta, 

− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu, − podlewać hiacynta co kilka dni. 

Uzupełnianie rysunków tulipana według wzoru 

. • Założenie  hodowli  dowolnego kwiata przez dzieci. 

Posprzątaj 

 •Sprzątanie podwórka wokół domu. 

Wykonaj eksperyment 

Zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. Słoiki, 

pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, szmatka flanelowa, 

gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek. Dzieci brudzą wodę w słoiku, 

płukając w niej pędzel ubrudzony w farbie. N. pokazuje sposób wykonania prostego 

filtra oczyszczającego wodę. Wyjaśnia dzieciom, że aby woda mogła być używana 

przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to jednak wysiłku pracujących przy 

tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe. 

Podkreśla konieczność oszczędzania wody. N. przecina dużą plastikową butelkę na 

wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na 

oczyszczoną wodę. Drugą część butelki  odwracamy  szyjką do dołu, a następnie 

wypełniamy ją: szmatką flanelową, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a 

na końcu – piaskiem. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, 

którą  nakładamy na część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak 

przygotowanego filtru dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują jej 

filtrowanie. Patrzą, jak wygląda oczyszczona woda. (W ten sam sposób można 

oczyścić wodę przyniesioną z rzeki, stawu) 

Zrób to sam.  

 •  Wykonaj pracę plastyczną-" Pejzaż leśny" według własnego pomysłu 

 

Temat dnia 4:  Lis i lornetka 

•Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie 

Posłuchaj 

• Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. Książka (s. 66–69)  N. 

czyta opowiadanie, a dzieci oglądają ilustracje. Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. 



Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady 

wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo nauka w terenie jest znacznie ciekawsza 

niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. W 

świecie zwierząt nastąpiło wielkie poruszenie. – Schowajcie się! – krzyknął płochliwy 

zając. – Idą tu małe człowieki! – Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – poprawiła go 

łania, spokojnie przeżuwając młode pędy drzew iglastych. – Na pewno zaatakują 

kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone mrówki. – Kiedyś wielki dwunożny 

człowiek podeptał nasze całe królestwo! – Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – 

oznajmił lis i ruszył przed siebie, wymachując puszystą kitą. – Boimy się hałasu – 

pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy. – Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły 

w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po czekoladzie i butelki! – krzyknął oburzony 

borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy słońce rozgrzeje zbyt mocno szklaną butelkę, to 

może wywołać pożar lasu! – To straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz 

przygotuję pociski z orzechów i będę nimi rzucać. Pac! Pac! W tej samej chwili zza 

drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem zbliżył się do paśnika. – Witam państwa 

– przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem wam, że bać się należy 

myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one mają dobre serca. – 

Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwały się ptaki. – Zimą sypią dla nas 

ziarenka i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z głodu. Nadbiegł 

zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: – Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki 

to bardzo miłe stworzenia. – Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi 

odezwała się łania. – No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich 

„moje kochane przedszkolaki” czy jakoś tak… Urządzili sobie piknik na polanie, a 

potem posprzątali wszystkie śmieci. Na trawie nie został ani jeden papierek po 

kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki po sokach i pudełeczka po 

jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza na śmieci. – A nie krzyczały? – 

szepnęły wciąż wystraszone zajączki. – Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie 

trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. – O! To znaczy, że szanują nas i las – 

powiedziała do rymu pani zającowa.  – Szanować las najwyższy czas! – 

odpowiedziały chórem zwierzęta. Tego dnia dzieci wróciły z wycieczki bardzo 

zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za to, że w lesie zachowywały się 

tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i norek, nie zrywały żadnych 

roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po zakończonym pikniku. – A może 

narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? Zrobimy 

wystawę o lesie. – Tak! Chcemy! – Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. – I 

ptaszki. – A ja narysuję mech – postanowił Jacek. Pani rozdała dzieciom kartki, 

kredki i farby. Sama też postanowiła coś namalować. Powstały prawdziwe dzieła 

sztuki: drzewa iglaste oświetlone słońcem, wiewiórka, ślady kopytek, zielona polana i 

ptaszki na gałęziach. Jacek namalował czarną plamę i oznajmił wszystkim, że to jest 

nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego w łapkach jakiś dziwny 

przedmiot. – Co to jest? – zapytała Kasia. – To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż 

uznała, że bardziej przypomina psa niż lisa. – A co on trzyma? – Lornetkę – 

odpowiedziała Ada. – Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził 

Piotrek. – Nie widziałem tam żadnego lisa. – A ja widziałam – odparła Ada. – Cały 



czas nas podglądał! – Naprawdę? – Naprawdę. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa 

wystawała jego ruda kita. – To dlaczego nam nie powiedziałaś? – Nie chciałam go 

spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować w lesie. – Pewnie, 

że umiemy! – stwierdził Piotrek.  

• Rozmowa na temat opowiadania. − Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie? 

− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? − Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które 

je obserwowały: jeleń, ptaki, lis?  

Wykonaj ćwiczenia 

Dzieci biegają  potrząsają  gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na klaśnięciei zapowiedź: 

Burza, zatrzymują się i – przyjmując dowolną pozycję – chronią się przed zmoknięciem, 

wykorzystując gazetę. 

 • Stająw rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachują gazetą 

w tył i w przód. Po kilku ruchach prostują się i potrząsają gazetą w górze. 

 • Wykonują klęk podparty, dłonie mają na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy 

zgiętych w łokciach rękach opadają  przodem – unoszą gazety trzymane za końce oburącz 

(ręce zgięte w łokciach, skierowane w bok), dmuchają na gazety i wprowadzają je w ruch. 

 • Kładą gazety na podłodze, zwijają je po przekątnej w rulonik i przeskakują przez nie 

bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego (ćwiczenie można 

 • W staniu, ruloniki trzymają za końce, z przodu – przekładają nogę przez rulonik, 

wytrzymują w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą 

samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą 

nogą, na zmianę 

• Ugniatają gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzucają kulkami i chwytają je w miejscu, w 

chodzie, w biegu; rzucają i chwytają, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem 

wykonują klaśnięcie, dotykają ręką podłogi, robią rękami młynek, wykonują obrót itp.  

Posłuchaj  

• Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. Książka (s. 

70–71) dla każdego dziecka. W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie przedszkolaki będą malować 

chorągiewki. – A po co? – spytała Lenka. – Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. – 

Na czerwony – powiedział Szymek. – Nie. Na biały – sprostowała Ada. – A po co? – 

ponownie spytała Lenka. – Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za 

ciężkie – wyjaśniła pani. – Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – 

zauważył Alan. 188 – Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej 

fladze. Z tej okazji możemy nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – 

Drugiego maja przemaszerujemy przez całe osiedle. – Dostaniemy prezenty? – 

zapytał Hubert. – To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. Hubert 

się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. Jeśli już wręczać 



prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością nie są ani 

flagami, ani chorągiewkami. Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej 

koleżanki i koledzy z zapałem przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek 

nie było wcale proste. Wymagało szczególnej uwagi. Ci, którzy się zagapili i 

zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli malować od nowa. 

Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko w połowie 

czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy. – Dobrze, że na 

chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są strasznie trudne do 

wykonania – pocieszyła ją Lenka. – Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie 

musi malować ani mrówek, ani much, tylko czerwony pas na białej chorągiewce. W 

Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w radosnym marszu po 

osiedlu. Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie wykonaną biało-czerwoną 

chorągiewkę. Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk przed sobą i 

czuła, że wszyscy, ona także, robią coś bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej 

rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. Przechodnie z podziwem patrzyli na 

maszerujących. – O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w 

sukience w paski. Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-

czerwoną chorągiewką i że jest Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś 

urośnie. – Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – 

powiedziała. – Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka. Ada i Lena 

podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały kosmonautom i kosmitom. 

Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią świętują mali Polacy.  

• Rozmowa na temat opowiadania − Po co przedszkolaki malowały flagi? − Jak czuła 

się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając chorągiewką? − Z 

czego była dumna? • Ćwiczenia z tekstem. Książka (s. 70–71) dla każdego dziecka. 

Dzieci słuchają tekstu Dzieci czytają głośno teksty umieszczone pod ilustracjami do 

opowiadania.  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja, 

wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, by propagować wiedzę o 

Polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga składa się z dwóch 

poziomych pasów: białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i 

niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga została uznana za symbol 

narodowy w 1919 roku, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.  

Zrób to sam.  

 • Wykonj chorągiewkę.  

Mile widziane zdjęcia prac plastycznych. 

Obejrzyj : 

-Bajkę edukacyjną- Ekologiczny dom 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


-Film -Edukacja Ekologiczna- Strażnicy Ziemi 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

https://szaloneliczby.pl/ -  zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na poziomie 

przedszkola 

Poćwicz odejmowanie w zakresie 10: 

matzoo.pl -ćwiczenia dla zerówki 

W bezpieczny sposób korzystajcie z pobytu na świeżym powietrzu. 

 

 

Pozdrawiam, życzę zdrowia i wytrwałości.  M.Bulik 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
https://szaloneliczby.pl/

