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 „Każdy dzień może być wyjątkowy – przedszkolne obchody 

świąt z zakresu edukacji ekologicznej”  - tak brzmiała koncepcja 

pracy przedszkola w mijającym roku szkolnym 2021/2022. 

 Dzieci przez cały rok: 

• rozbudzały zaciekawienie otaczającym światem zgodnie                            

z wrodzonym potencjałem i możliwościami, 

• podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych rozwijały myślenie 

oraz aktywność twórczą w sferze językowej, ruchowej, 

plastycznej, muzycznej, 

• aktywnie włączały się w przygotowania świętowania wyjątkowych 

dni z zakresu ekologii, 

•  „Jesteśmy częścią przyrody – czujemy się za nią 

odpowiedzialni” – pod takim hasłem kształtowały postawę 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Leśne Skrzaty podejmowały różnorodne zadania na rzecz 

naszej planety, w których robiły coś dobrego dla Ziemi, między 

innymi: 

• założyły stałe kąciki przyrodniczo – ekologiczne, utworzyły 

przyjazne środowisku otoczenie gromadząc w swoich salach 

rośliny doniczkowe, 

• „Ekologia – cóż to jest? To twój każdy mały gest”, chętnie 

dzieci wzięły udział w przedszkolnym konkursie recytatorskim                   

o tematyce ekologicznej, 

• „Pora na działanie – podejmij eko-wyzwanie” – chętne dzieci 

uczestniczyły w rodzinnym konkursie plastycznym, 

• w każdym miesiącu świętowały dni nietypowe związane                            

z ekologią. 

W edukacji ekologicznej naszych przedszkolaków kluczowe jest 

kształtowanie świadomości, że nasza planeta ma problem, że każdy 
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z nas się do tego przyczynia i że każdy z nas może to zmienić. To 

zaprocentuje w przyszłości, w ich dorosłym życiu. 

LEŚNY SKRZAT I EKOLOGIA 

 Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie 

oraz rozwijanie u dzieci stosunku emocjonalnego do otaczającego je 

środowiska społeczno – przyrodniczego. Edukacja ekologiczna to 

uwrażliwienie na rosnącą degradację otoczenia oraz podkreślanie 

wynikających z tego działań i zagrożeń. 

Nasuwa się pytanie – jak rozmawiać z przedszkolakami o odpadach 

i zmianach klimatu, ale przede wszystkim o tym, jak każde dziecko 

może się przyczynić do zmniejszenia tych problemów. Zmiany klimatu 

są dla dzieci czymś abstrakcyjnym, śmieci są im bliższe, spotykają się 

z nimi na co dzień. Pokazanie tego, ile śmieci powstaje z kupowanych 

codziennie opakowań, jak szybko zapełnia się kosz jest zdecydowanie 

łatwiejsze. Należy zacząć od nauki segregacji odpadów i od 

ograniczenia ich w naszym życiu. Dzieci mają tu naprawdę ogromną 

rolę do odegrania. Można im uświadomić, żeby wybierały produkty, 

które mają jak najmniejszą liczbę opakowań. Możemy również 

pokazać dzieciom, że lepiej wybrać na przykład soczek w opakowaniu 

plastikowym niż tekturowym (które od środka pokryte są nieściągalną 

folią, sprawiając, że taki kartonik jest niezwykle trudny                                

w recyklingu), a jeszcze lepiej w szklanym, które jest najłatwiejszym 

w ponownym wykorzystaniu tworzywem.  

 Edukacja ekologiczna w przedszkolu realizowana jest na wielu 

płaszczyznach. Dzieci chętnie biorą udział w wycieczkach, spacerach 

gdzie obcują z przyrodą. Swoje przeżycia estetyczne wyrażają                      

w różnorodnych działaniach, np. w pracach plastycznych. Uczestniczą 

w obchodach dni o tematyce ekologicznej, np. „Dzień Ziemi”. 

Wykazują się różnorodnymi umiejętnościami, między innymi                            

w konkursie recytatorskim. 
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„Mamo! Tato! Chętnie nauczę się pląsu, rozwiążę 

zagadki, wykonam ciekawe doświadczenia oraz posłucham 

opowiadania!  

 

 

1.  „Dobry humor” - pląs, pamięciowe opanowanie treści utworu: 

Dobry humor dzisiaj mamy, 

do zabawy zapraszamy. 

I choć z nieba pada deszcz, 

u nas zawsze fajnie jest. 

Prawa ręka, lewa ręka, 

prawa noga, lewa noga, 

cały tułów oraz głowa 

do zabawy jest gotowa. 

 

2. Zagadki słowne, których rozwiązaniem jest słowo woda: 

Może płynąć, może lecieć 

lub też kapać, czy zgadniecie? 
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Kto jej szuka, znajdzie wszędzie, 

w rzece, w studni i w łazience. 

Mogę trzymać ją w butelce,  

Mogę nią też umyć ręce. 

Mogę uprać w niej ubranie 

albo wypić na śniadanie. 

Woda potrzebna jest do życia; bez wody nie byłoby roślin, zwierząt, ludzi. − 

Woda jest bardzo potrzebna człowiekowi w codziennym życiu. 

Woda to wszelkie naturalne zbiorniki: morza, rzeki, stawy i jeziora. To również 

deszcz i pojedyncze krople spływające po szybie, grad, śnieg i mgła. Woda jest  

w naszych organizmach, zwierzętach i roślinach. Paruje i zamarza.  

Do czego służy woda? 

Służy do picia, gotowania, pływania, mycia i malowania. W niej można rozpuścić sól 

i cukier, można wymieszać ją z farbą, można sprawdzić, czy pływa po niej 

drewniana łódka, czy przenika ją światło, co  się dzieje z makaronem zanurzonym 

we wrzątku, jak powstaje tęcza, a jak mgła, czy rośliny mogą żyć bez wody, jak 

powstają bańki mydlane i jak robi się filtr do uzdatniania wody. Można też 

zbadać, w co szybciej wsiąknie: w piasek, żwir czy ziemię, co stanie się, gdy 

wsypiemy do niej kawę, a co - gdy piasek. Jak zachowa się w wodzie olej, a jak - 

sok malinowy; 

3. Zapraszamy dzieci do obserwacji doświadczenia: gotujemy wodę  

w czajniku elektrycznym. Przykładamy lusterko do otworu, przez który wydobywa 

się para. Zwracamy uwagę na osadzające się na lusterku i kapiące kropelki wody. 

Wyjaśniamy, że w podobny sposób powstaje deszcz. Wyobraźmy sobie, że woda  

w jeziorze, to jak woda w czajniku, ogrzewa się przez słońce, paruje, z pary 

powstają chmury, a z nich deszcz. Deszcz podlewa uprawy na polach, zasila rzeki, 

jeziora, morza i oceany.  

  „Jak woda wędruje w przyrodzie?”  

 Odwołując się do powyższego eksperymentu wyjaśniamy dzieciom, w jaki sposób 

woda krąży w przyrodzie. Kiedy słońce ogrzewa ziemię woda z rzek, jezior, mórz  
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i naszej skóry paruje (rys. 1). Wtedy w powietrzu unosi się ogromna ilość 

maleńkich kropelek wody, które tracąc ciepło łączą się ze sobą tworząc chmury  

Jeśli taka chmura spotka na swej drodze ciepłe powietrze, rozprasza się i paruje. 

Kiedy jednak spotka zimne powietrze, tworzące ją krople łączą się i stają się 

zbyt ciężkie, aby utrzymać się w powietrzu – wtedy spadają na ziemię jako 

deszcz. Jeśli powietrze napotkane przez chmurę jest bardzo, bardzo zimne, 

wtedy kropelki wody zamieniają się w maleńkie kryształki lodu i spadają na ziemię 

jako śnieg. Woda z roztapiającego się śniegu oraz woda deszczowa nawadnia 

ziemię i daje wzrost roślinom, a jej nadmiar spływa do rzek, jezior i mórz.  

 

 

 
 

 

 

 

 Po wysłuchaniu wyjaśnień, dzieci kolorują obrazek, a następnie przypinają  

w widocznym miejscu. 

 

Pokoloruj obrazek! 
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4. „Przygoda kropelki wody”  

– zmodyfikowana wersja opowiadania Heleny Bechlerowej. 

 W pewnym mieście, którego nazwy już nie pamiętam, znajdowała się 

przepiękna leśna polana. Wokoło niej, rosły przecudne drzewa, z których raz na 

jakiś czas, wiatr zdmuchiwał liście. Na jednym z tych liści leżała błyszcząca 

kropla. Na pewno została tu po wczorajszym deszczu, ale tego sama nie 

pamiętała. Beztrosko wygrzewała się na słoneczku, które co rusz wysyłało w jej 

stronę promienny uśmiech i rozmyślała.- Jak dobrze musi być jaskółkom tam w 

górze! I motylkom, co mogą fruwać z kwiatka na kwiatek. Chciałabym być 

motylem. Nie! Chciałabym dzwonić i pluskać jak strumyk! Powiedziała to tak 

głośno, że usłyszało ją słoneczko. Słoneczko dzień w dzień obserwowało to, co 

dzieje się w przyrodzie                 

 i wiedziało, że marzenia kropelki niedługo się spełnią. -Będziesz tam, gdzie 

fruwają jaskółki i fruwać będziesz jak motyle i zadzwonisz jak strumyk po 

kamykach. Będziesz blisko i  daleko, zobaczysz to, o czym Ci się nigdy nie śniło.-

Zobaczę – szepnęła kropelka i poczuła jak słoneczko zaczęło mocniej 

przygrzewać.  Nagle, nie wiadomo jak, zaczęła przemieniać się w coś lekkiego                            

i przejrzystego i unosić się do góry. Wznosiła się coraz wyżej, ku puszystym 

obłokom. Była teraz tak wysoko, że widziała z bliska jaskółki fruwające pod 

niebem. Nagle jednak, ni stad ni zowąd, wylądowała na jednej z kilku błękitnych 

chmurek. Poczuła, że robi jej się robić strasznie zimno. Przestraszyła się, kiedy 

wiatr przygnał ciemne chmury. Chmury zabrały biały, puszysty obłok, zamruczały 

groźnie, zaświeciły błyskawicą. Lunął deszcz. Kropelka uczuła, że leci w dół, że 

spada. Po drodze widziała rozłożyste drzewa, zielone trawy, z daleka widziała 
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domy i ulice, które skąpane były w strugach deszczu. Otarła się także o skrzydło 

motylka, który leciał szybciutko, by ukryć się przed ulewą. Skakała po kamykach, 

płatkach kwiatów, źdźbłach trawy, aż w końcu wylądowała w jeziorku. 

Przypomniała sobie słowa słoneczka.- Prawdę mówiło – zadzwoniła mała kropelka, 

zanurzając się w jeziorku. Spędziła w nim trochę czasu. Pływała brzuszkiem do 

góry uśmiechając się wesoło do słoneczka. W pogodny dzień patrzyła w niebo, na 

białe chmurki srebrne od słońca. Marzyła, żeby znowu wędrować. I nie wiadomo 

kiedy, w gorący dzień – płynęła znowu w lekkim obłoczku. Wiatr pędził go, jak 

żagiel na morzu, i obłok płynął nad lasami, nad polami i miastem.  Tym razem, 

podczas spadania, wylądowała w strumyku. 

- Ale dokąd zawędruje razem ze strumykiem? - Do rzeki, do morza! – 

odpowiedział czyjś głos blisko na łące. To bociek, który znał i rzeki, i morze, bo 

zwiedził świat. 

I strumyk wpadł do rzeki. Kropelka płynęła teraz szeroko rozlaną wodą, aż 

pewnego dnia zobaczyła mewy i statki.- Morze – szepnęła. – To właśnie jest to,                   

o czym mi się nigdy nie śniło, o czym mówiło słonko. Kropelka kołysała się teraz na 

falach, biegła szybko, w srebrnej pianie wyrzucała muszelki na piasek.- Albo płynę 

po niebie, albo z deszczem wędruję na ziemię i znowu słońce zmienia mnie                          

w chmurkę. 

Chciała o tym powiedzieć jaskółkom, ale jaskółek już nie było. A wiatr dmuchał 

zimnym oddechem, zrzucając na ziemie kolorowe liście. 

 

5. Rozmowa na temat treści opowiadania, kierowana pytaniami: 

 

- Gdzie znajdowała się mała kropelka na początku opowiadania? 

- O czym marzyła kropelka deszczu? 

- Co jej powiedziało słonko? 

- W jaki sposób kropelka znalazła się na błękitnej chmurce? 

- Gdzie wylądowała kropelka podczas opadów deszczu? 

- Czy kropelka chciała raz jeszcze przeżyć tą wyjątkową podróż? 

- Gdzie wylądowała podczas swojej drugiej podróży? 

- Dlaczego nie mogła opowiedzieć o swoich przygodach jaskółkom? 

 

 

6.    „Przygoda kropelki deszczu”- historyjka obrazkowa. 
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Dz. starają się ułożyć historyjkę obrazkową o przygodach kropli, wg 

kolejności zdarzeń opisanych w opowiadaniu – wycinają poszczególne 

ilustracje, układają  

w odpowiedniej kolejności i naklejają na kartkę. Rodzice mogą pomóc  

w podpisaniu pracy –  

 

 

„PRZYGODY KROPELKI DESZCZU” 
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7.  „Z chmurki do kałuży” – ćwiczenia oddechowe.  

Proszę wyciąć z papieru niebieskie krople, mogą być różnej wielkości. Z białego 

papieru proszę wyciąć sylwetę chmury, a z szarego sylwetę kałuży. Kropelki 

ułóżcie na chmurce. Poproście rodzica o słomkę do napojów ( najlepiej 

ekologiczną), wdychajcie powietrze przez słomkę i podnoście wybraną kroplę, 

którą następnie upuszczajcie na kałużę. Krople możecie też przeliczać, układać 

od największej do najmniejszej lub  

w trakcie tego ćwiczenia szacować, gdzie jest więcej kropel – na chmurce czy w 

kałuży? 

 

 
 

8. „Wodne stworki” - zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię .  

Każde dziecko otrzymuje kartkę papieru i kapie na nią kilka kropli niebieskiej 

farby rozrobionej w dużej ilości wody. Następnie rozdmuchuje krople za pomocą 

słomki do napojów, tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dzieci dorysowują 

swoim stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki itp.). Następnie 

dzieci umieszczają swoje prace na wystawie i swobodnie wypowiadają się. 

 

9. Słuchanie baśni D. Bryl pt. „Źródło w zaczarowanej dolinie”. 

„Żyła raz pewna wdowa. Miała jedynego syna, którego bardzo kochała. Oczy 

jego zawsze były pełne uśmiechu, a ręce nigdy nie próżnowały, bo każda praca 

sprawiała mu radość. Dzięki temu w małym domku nie było biedy. Ale nie było też  

i zbytku, bo matka uczyła syna, że należy dzielić się z innymi. Aż kiedyś 

wydarzyło się nieszczęście. Matka ciężko zachorowała. Syn sprowadził 
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najlepszych medyków – ale żaden nie umiał pomóc chorej. Pewnego dnia, kiedy 

wracał z apteki z miasta, naraz koń zarżał i stanął. Jakaś postać majaczyła  

w mroku. Była to Łukaszowi. Prosiła, aby ją podwiózł do wioski, bo już nogi stare 

 i wzrok słaby. Zeskoczył chłopak z wozu i pomógł wsiąść starej zielarce. 

Starowina usadowiła się wygodniej i zaczęła chłopcu opowiadać o tajemniczej 

dolinie, w której pośrodku zaczarowanego ogrodu, źródełko żywej wody bije. Kto 

tej wody spróbuje, zaraz zdrowie mu wraca, choćby i najciężej chorował. 

Zielarka przestrzegała chłopca, że ci, co po wodę poszli już stamtąd nie wrócili. 

Ludzie o całym świecie zapominali. Chłopiec przed świtem do lasu wyruszył. 

Pierwszy promień słońca, drogę mu wskazał. Szedł śmiało, bez lęku, w las coraz 

gęstszy i ciemniejszy. Szedł po ratunek dla matki. Kiedy słońce zachodziło, 

chłopak stanął na skraju rozległej doliny. Po środku doliny majaczyła żelazna 

brama, która była uchylona. Zobaczył cudowne kwiaty. Wyglądały, jakby ich płatki 

wyrzeźbiono z rubinów i tak pięknie pachniały. Usłyszał głos. Odwrócił się 

gwałtownie. Tuż za nim stała piękna pani i uśmiechała się tajemniczo, 

zaproponowała, że zerwie dla niego kwiat. Nagle usłyszał skowronka i przypomniał 

sobie słowa matki, która mówiła, że nie zawsze w pięknym ciele kryje się piękna 

dusza. Chłopak podziękował wróżce i powiedział, że nie przyszedł tu po kwiaty, ale 

po żywą wodę dla chorej matki. Wróżka zaproponowała mu bogactwo i drogie 

kamienie. Chłopiec znowu odmówił, a wróżka zniknęła. Poszedł dalej przed siebie. 

Ponownie spotkał wróżkę, która kusiła go złocistymi owocami. Chłopiec wyciągnął 

rękę, bo był bardzo głodny, gdy ponownie usłyszał skowronka. Przypomniał sobie  

o matce i zaczął iść dalej aż dotarł do źródełka. Kiedy nachylił się by zaczerpnąć 

wody wróżka mu zabroniła twierdząc, że zginie ona i wszyscy ludzie w ogrodzie. 

Ale w tej chwili skowronek zaśpiewał głośno i radośnie. Młodzieniec zaczerpnął 

wody i prysnął nią na ludzi, którzy się obudzili, a wróżka zamieniła się w młodą, 

piękna dziewczynę. Tak zdjął czar, który rzucił na wszystkich zły czarownik. 

Chłopiec wraz z dziewczyną wrócił do domu, a na progu ujrzał swoją matkę 

zdrową. Wypadł mu z rąk dzbanuszek z żywą wodą. Woda nie była już potrzebna. 

To miłość syna uzdrowiła matkę. Tam, gdzie woda wsiąkła w ziemię wyrosły 

niezapominajki, były takiego koloru jak oczy matki.” 

 Podsumowanie i wyjaśnienie myśli przewodniej: „Woda źródłem życia”. 
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10. Zabawa ruchowa „Rzeczka”  

 

Dwie osoby rozciągają między sobą długi pas folii malarskiej lub niebieskiej 

tkaniny (rzeczka) i cały czas poruszają nią w płaszczyźnie poziomej, imitując fale. 

Początkowo folia rozpięta jest na tyle wysoko, by przechodzące pod nią dzieci 

musiały wspiąć się na palce, aby wyciągniętą wysoko ręką dotknąć powierzchni 

„wody”. Następnie folię należy stopniowo obniżać, tak, by dzieci musiały przejść 

pod nią wyprostowane, pochylone, na kolanach, kucając, pełzając (sposób 

przechodzenia wymyślają dzieci). 

 

11. Wysłuchanie wiersza T. Ferenca – Woda 

Recytacja dzieciom wiersza: 

„W sadzie jej pełno: 

w studni aż dudni, 

w deszczu pluszcze głośno, 

w rzece płynie, 

na samym morza dnie utopiona, 

nie ginie. 

W chmurze lekka jak para, 

w wiadrze ciężka jak ołów, 

piękna jak Wodospad Niagara, 

w ogrodzie jak rosnący ogród. 

A co drzewa mówią, 

gdy im brak wody? 

Co kwiaty, 

Gdy nie ma deszczu? 

Co powiesz ty, 

Gdy przez dnie całe 

sucho w kranie 

i sucho w powietrzu? 

Co powie żółta trawa 

i popękana ziemia, 

pusta studnia i rzeka, 

i Sahara bez cienia?” 
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Wypowiedzi dzieci: 

– Gdzie znajduje się woda? 

– Co by było, gdyby wody zabrakło? 

-        Co mówią drzewa, gdy im brak wody? 

-        Co kwiaty, gdy nie ma deszczu? 

-        Co powiesz Ty, gdy przez dni całe sucho w kranie i sucho w powietrzu? 

 

 

* wyciąganie wniosku: „bez wody nie byłoby życia na ziemi" 

 

Rozmowa na temat: „Do czego wykorzystujemy wodę? Co robić, by wodę 

oszczędzać? Szukanie sposobów mądrego gospodarowania wodą w łazience,  

w czasie podlewania roślin, prac plastycznych z użyciem wody. 

 

 

 

12. „Poszukaj pary” - ćwiczenie spostrzegawczości  ( karta pracy ) 

- połącz obrazki w pary z ich podpisami, 

- otocz pętlą to, co jest potrzebne roślinom do życia 

 



 14 

 



 15 

13. Wodo, jaka jesteś? - poznanie niektórych właściwości wody  

w działaniu: 

Zabawy mające na celu dostarczenie radości, a jednocześnie informacji na temat 

wody podczas bezpośredniego, bliskiego kontaktu z nią. Stwierdzenie iż woda: 

przelewa się, można w niej płynąć, jest przezroczysta, można ją pić, wylewa się, 

jest mokra, można w niej prać, itd.Aby z kranów płynęła czysta woda, buduje się 

urządzenia zwane oczyszczalniami. Istnieją w Polsce ośrodki, w których znajdują 

się czyste źródełka wody. Mają one właściwości lecznicze. Takie miejsca 

nazywamy sanatoriami. 

14. „Czary – mary z wodą” – przeprowadzenie eksperymentów z wodą: 

Rodzic demonstruje „czary”. Nalewa do szklanki pełno wody, kładzie na wierzchu 

kartkę, przyciska dłonią do brzegów i odwraca do góry dnem. Podczas 

wykonywania „czarów” wypowiada rymowankę: 

Czary mary, czary mary 

Szklanka, woda, kartka biała, 

O! jak mocno się przyssała. 

Podchodzi do dzieci i pokazuje z bliska, co „wyczarował”. Jeżeli pojawią się 

pytania, wyjaśnia dzieciom to zjawisko, uwzględniając możliwości poznawcze 

dzieci. Prowadzi z nimi krótką rozmowę o właściwościach wody. 

 

15. Zabawa badawcza: „Jaka jest woda?”: 

Rodzic wsypuje do szklanek z wodą sól, cukier i glinę. Zawartość każdej szklanki 

miesza. 

– Co stało się z solą, cukrem i gliną? 

 

– Co dzieje się z wodą? 

 

– Jaki ona ma kolor i smak? 

 

– Czy taką wodę mogą pić ludzie  

i zwierzęta? 

 

– Co należy zrobić, aby woda była czysta?  

– Czy wiecie jak oczyszcza się wodę? 
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16. Zabawa badawcza: „Oczyszczanie wody”: 

Rodzic przygotowuje statywy, lejki i brudną wodę. Objaśnia dzieciom, że lejki 

należy włożyć w statyw, do lejka włożyć bibułkę, a pod lejek podstawić słoik. 

Dzieci powoli wlewają brudna wodę do lejka. 

– Jaka woda wycieka z lejka? 

Rodzic objaśnia, że taki sposób oczyszczania wody nazywamy filtrowaniem. 

– Czy takim sposobem możemy oczyścić dużą ilość wody? 

 
 

17. Laboratorium - przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu się podczas 

wykonywania doświadczeń: 

 

-  Pokazywanie dzieciom wody zamrożonej w różnych pojemnikach - wniosek - 

musi być zimno, żeby woda zamarzła. 
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-  Dzieci oglądają masy sypkie, rozpoznają je - wymieniają nazwy. Łączą 

poszczególne z nich z wodą. Po wymieszaniu stwierdzają: kwasek, sól, cukier, 

proszek do prania - rozpuszczają się w wodzie. Kasza, mąka, piasek, glina - 

częściowo, pierwsze nie zmieniają barwy wody, te drugie od gliny czynią ją mętną. 

Najbardziej kolor wody zmienia glina. Woda z proszkiem pieni się. 

Wracając do umieszczania mas sypkich w wodzie, uzupełniamy wypowiedzi dzieci, 

że bywają takie masy sypkie, które zanieczyszczają wodę w sposób widoczny, 

inne zanieczyszczają ją w sposób niewidoczny. Dlatego też, pomimo iż woda  

w niektórych zbiornikach wydaje się być czysta, może okazać się mocno 

zanieczyszczona. Wodę  

z kranu można pić tylko po przegotowaniu. Przedmioty, które utonęły w wodzie  

i leżą dłużej, mogą też być przyczyną jej zanieczyszczenia. 

 

 

 

18.  Zabawa - „Co tonie, co pływa i jak się nazywa" 

 

Dzieci umieszczają na powierzchni wody różne przedmioty. Podczas obserwacji 

stwierdzają, które przedmioty toną, które utrzymują się na powierzchni wody. 

Próbują wyciągnąć wnioski z oceny sytuacji „na oko". Uproszczony wniosek - toną 

przedmioty ciężkie, zaś lekkie nie. 

 

 

19.Rymowany wiersz „Deszczowy spacerek”  

Poszła pani na spacerek.  

Deszczowe chmury przywiał wiatr. 

Gdy daleko od domu już była, 

deszcz zaczął padać- parasol rozłożyła. 

Gdy kropla za kropla spadała, 

pani pod parasol się schowała. 

Gdy deszczyk przestał padać, 

parasol złożyła i do domu wróciła.  

Każde dziecko ma za zadanie pokazać za pomocą ruchów ciała treść rymowanki. 
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20. „Dziesięć parasoli” - działania matematyczne na podstawie treści 

wiersza A. Łady-Grodzickiej ( udoskonalony ), posługiwanie się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi w zakresie 1-10. 

10 parasoli 

Kiedy deszcz na dworze pada, 

to w szatni stoi kolorowych 

parasoli gromada. 

Ten pierwszy w esy-floresy- 

to parasol Teresy. 

Drugi - czerwony w kółka - 

to parasol Jurka. 

Trzeci - beżowy w kropki -             

to parasol Dorotki.                           

Czwarty - żółty w kwiatki - 

to parasol Beatki. 

Piąty - w ciapki zielony- 

to parasol Ilony. 

Szósty - niebieski - 

to parasol Agnieszki. 

Siódmy malowany w zające,                                     

które chodzą po łące.                              

Ósmy, gdy pada - 

to się sam rozkłada.                                                           

Dziewiąty, to parasol taty -                        

cały w kolorowe łaty. 

Dziesiąty -  niebieski w kratkę - 

wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie 

i czeka, aż deszcz będzie. 

 

Kto z was wie, który parasol wybrał sobie Małgorzatkę? Jaki on był? Ile było 

wszystkich parasoli? Policz do 10 posługując się liczebnikami głównymi, wymień 

liczebniki porządkowe wymienione w wierszu. Następnie wytnij kartoniki  

z cyframi  
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i ułóż je w kolejności wzrastającej, od 1 do 10 a potem malejącej od 10 do 1. ( 

karta pracy - cyfry ) 
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Następnie  wytnij i przelicz kolejne liczmany: wiśnie, biedronki, kwiatki-bratki, 

lalki, żyrafy, misie, rakiety. ( karta pracy - liczmany ) 
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Których obrazków jest najmniej, a których tyle samo. Porównaj je  

i przyporządkuj odpowiednie cyfry. 

 

Dzisiaj poznajemy cyfrę 10. 
Która składa się z cyfry jeden i zera,  mówimy na nią dziesięć.  

 

21. „Majowy spacer wokół kałuż” - zabawa ruchowa 

Dziecko rozkłada na podłodze wycięte z kartonu duże i małe krople deszczu 

( karta pracy ),  następnie maszeruje wokół kropli z rozłożoną kartką papieru lub 

gazetą na głowie. Rodzic podczas marszu recytuje wiersz, a dziecko powtarza 

razem z nim. 

Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze, 

taki mokry, że już bardziej mokry być nie może. 

Mała mysz, mała mysz chodzi na paluszkach 

i deszczowe kropelki zbiera do fartuszka. 

Gdy rodzic skończy recytować wierszyk dziecko zbiera tyle kropelek ile 

wskazuje wybrany przez rodzica kartonik z cyfrą ( karta pracy ) lub tyle ile 

usłyszy uderzeń 

w stolik, krzesełko, itp.  Każde dziecko musi uzbierać po 5 kropli- dużych i małych. 

Każde dziecko ma za zadanie przeliczenie swoich kropli. 

 

22. Praca indywidualna z kartami pracy ( w załączniku ) 

1. Dorysuj w pętlach taką liczbę figur geometrycznych, aby w każdej pętli było 

ich 10. 

2. Ile figur dorysowałeś? Wpisz w kratkach właściwe cyfry. 

3. Napisz działania po śladzie. 

4. Wykonaj samodzielnie dołączone karty pracy. 
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Brawo zdobyłeś 10 punktów. Gratulujemy Ci sukcesu!!! 
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Matematyka jest ciekawa – kształtowanie umiejętności dodawania  

i odejmowania od manipulowania przedmiotami przez rachowania na 

palcach i innych zbiorach zastępczych 

1. „Witamy swoje palce” –

 rodzic mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść  

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę  

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z 

jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach. 

2. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych 

dźwięków. Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim 

tempie, aby dzieci mogły je policzyć. Następnie układają przed sobą tyle 

samo guzików podpisując je odpowiednią cyfrą. W celu sprawdzenia dzieci 

wysypują z kubka liczmany i 

liczą.  Kto miał tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 

 

3. „Dodajemy i odejmujemy” – dzieci otrzymują 10 klamerek, manipulują nimi 

– dodają i odejmują, ustalając wynik działania. 

4. „Matematyczne zagadki” – dzieci siedzą w półkolu, rodzic rozkłada 

sylwety motyla oznaczone cyframi od 1 do 9, z drugiej strony napisana jest 

zagadka. Wybrane dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje  

chmurkę z odpowiednią cyfrą. Rodzic odczytuje zagadkę, dzieci podają 

odpowiedzi. Następnie dzieci rzucają dwiema kostkami, dodają oczka, 

przeliczają i podają chmurkę z odpowiednią cyfrą: 

1) Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

3) Którą dłoń podajemy na powitanie? 
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4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 

6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 

7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

8) Ile to jest razem 3 i 3? 

9) Ile boków ma trójkąt? 

5. „Dziwny pies” - zabawa matematyczna; utrwalenie znajomości 

liczebników głównych z wykorzystaniem wyliczanki D. Wawiłow. Dziecko 

wycina kartoniki z cyframi od 1 do 10. Rodzic powtarza wyliczankę, a 

dziecko podnosi do góry odpowiednie kartoniki.  

Jeden, dwa, jeden, dwa, 

pewna pani miała psa. 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 

pies ten dziwne maił maniery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

wcale lodów nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, siedem, osiem, 

wciąż o kości tylko prosił. 

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 

kto z nas kości mu przyniesie/Może ja?      

Może ty? 

Licz od nowa - 

raz, dwa, trzy. 
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P R Z Y S Ł O W I A I A F O R Y Z M Y O WODZIE 

CELEM  zabawy jest spojrzenie na wodę inaczej. W każdym 

aforyzmie jest przekazana jakaś prawda , informacja. Większość z 

nich powstało bardzo temu, a dziś są często przytaczane w różnych 

codziennych sytuacjach 

AFORYZM- Zwięzła wypowiedź zawierająca ogólna myśl filozoficzną. 

Błyskotliwa forma charakterystyki 

SPIS PRZYSŁÓW I AFORYZMÓW 

ZWIĄZANYCH Z WODĄ  

1/ Jakie źródło taka woda. 

2/Kto ogląda niebo w wodzie , widzi ryby na 

drzewach. 

3/Wypływać na szerokie wody. 

 4/Przepadło jak kamień w wodę.  

5/Woda na młyn. 

6/Ryż musi mieć nogi w wodzie a głowę w ogniu.  

7/Woda i ogień.  

8/Burza w szklance wody.  

9/Czuć się jak ryba w wodzie.  

10/Bać się jak diabeł święconej wody.  

11/Zimna woda zdrowia doda.  

12/Gość w dom woda do zupy.  

13/Patykiem na wodzie pisane.  

14/Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się 
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ucho nie urwie.  

15/Chleb i woda nie ma głoda.  

16/Cicha woda brzegi rwie.  

17/Kto mieszka blisko wody niech szykuje się na szkody.  

18/Nie pchaj rzeki sama popłynie.  

19/Siódma woda po kisielu.  

20/Podobni jak dwie krople wody  

21/Z wielkiej chmury mały deszcz.  

22/Burza w szklance wody. 

23/Wpaść z deszczu pod rynnę 
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NASZ PRZEDSZKOLNY KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

CO BYŁO? CO JESZCZE BĘDZIE?

WRZESIEŃ

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy,

✓ Zajęcia na basenie – gr. III,

✓ „Świeczka – bajeczka” – cykliczne słuchanie bajek (terapeutycznych,

relaksacyjnych), gr. II, III

✓ „Teatrzyk Kamishibai” – cykliczne czytanie książek z wykorzystaniem

ilustracji, gr. II,

✓ „Każdy dzień może być wyjątkowy, obchody świąt nietypowych” –

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, wszystkie grupy,

✓ „Dzień dzikiej flory i fauny” – obchody świąt z zakresu edukacji

ekologicznej, gr. III,

✓ „Dzień kropki” – obchody świąt nietypowych, gr. III,

✓ „Ziemia dary nam rozdaje” – warsztaty z udziałem rodzica, gr. III.

PAŹDZIERNIK

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy,

✓ Język angielski – wszystkie grupy,

✓ Religia – gr. III,

✓ Zajęcia na basenie – gr. III,

✓ Zabawy i ćwiczenia ruchowe w Centrum Gimnastycznym GYM SPACE –

wszystkie grupy

✓ Udział dzieci i pracowników w ćwiczeniach ewakuacyjnych na terenie

przedszkola – współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży

Pożarnej - wszystkie grupy

✓ „Świeczka – bajeczka” – gr. II, III,

✓ Teatrzyk Kamishibai” – gr. II,

✓ Dzień Drzewa – obchody świąt z zakresu edukacji ekologicznej, wszystkie

grupy

✓ „Radość, relaks, odprężenie” w ćwiczeniach Weroniki Sherborne –

kółko zainteresowań, gr. II,

✓ „Odkrywamy, doświadczamy, eksperymentujemy” – kółko

zainteresowań, gr. II,
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✓ „Paluszki pracują, prace pięknie wykonują” – kółko zainteresowań, 

plastyczne, gr. III, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, łatwe rysowanie, 

nauka rysowania wzoru wg Metody Dobrego Startu. 

LISTOPAD 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Religia – grupa III, 

✓ Zabawy i ćwiczenia ruchowe w Centrum Gimnastycznym GYM SPACE, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ „Jesteśmy częścią przyrody –czujemy sięza nią odpowiedzialni” – 

założenie stałego kącika  przyrodniczo – ekologicznego, wszystkie grupy, 

✓ „Kto ty jesteś –Polak mały” – przedszkolne śpiewanie pieśni 

patriotycznych z okazji Święta Niepodległości, wszystkie grupy, 

✓ „Dzień jeża” – obchody świąt z zakresu edukacji ekologicznej, gr. I, 

✓ „Jestem Leśnym Skrzatem” – uroczystość pasowania nowoprzyjętych 

przedszkolaków, 

✓ „Las szumi jesiennie” – gr. I i II oglądały przedstawienie teatralne 

przygotowane przez dzieci z grupy III (kółko teatralne), 

✓ „Andrzejki w przedszkolu” – dzień wróżb i zabaw, gr. I, II, III, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, gr. I, 

✓ „Zabawa w teatr” – kółko teatralne, gr. III, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko plastyczne, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks… „ – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ Narodowy Bank Polski – wycieczka dzieci z gr. III, poznanie historii 

pieniądza, 

✓ „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – obchody świąt nietypowych, 

 gr. III. 

GRUDZIEŃ 

✓ Spotkanie ze Świętym Mikołajem, koncert mikołajkowy – wyjazd do 

„Piwnicy pod Baranami” - wszystkie grupy 
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✓ Świąteczne pierniki – warsztaty kulinarne z udziałem rodzica - gr. II 

✓ „Zasiądźmy przy wspólnej wieczerzy” – spotkanie wigilijne przy opłatku, 

wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM  SPACE, 

wszystkie grupy, 

✓ „Bursztynowe bombki” – warsztaty bożonarodzeniowe, gr. I, II, III, 

✓  „Dzień ryby” – obchody świąt nietypowych, gr. I, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, gr. I, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko zainteresowań, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III. 

STYCZEŃ 

✓ Świeczka – bajeczka – gr. II, III, 

✓ Teatrzyk Kamishibai – gr. II, 

✓ „Gwiazdka dla zwierząt” – akcja charytatywna, kontynuacja współpracy 

ze schroniskiem dla zwierząt, wszystkie grupy, 

✓ „Dla babci i dziadka” – nagranie życzeń , wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko zainteresowań, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II. 

LUTY 

✓ Walentynki w naszym przedszkolu – dzień miłości, przyjaźni i dobrych 

uczuć - wszystkie grupy, 
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✓ „W karnawale same bale” – zabawa karnawałowa w poszczególnych 

grupach, gr. I, II, III, 

✓ „Dzień kota”, „Dzień pączka” – obchody dni nietypowych, gr. I, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, gr. I, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko plastyczne, gr. III, 

✓ „Świeczka – bajeczka” – gr. II, III. 

MARZEC 
✓  Uroczyste powitanie wiosny- Marzanna, Gaik, utrwalanie i poznawanie 

tradycji ludowych  - wszystkie grupy, 
✓ Inscenizacja na powitanie wiosny – nagranie, gr. III, 

✓ Nasz ogródek w sali -   założenie wiosennej hodowli, wszystkie grupy, 

✓ Zabawy i ćwiczenia ruchowe w Centrum Gimnastyki GYM SPACE – 

wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko plastyczne, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” -kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, gr. I, 

✓ „Świeczka – bajeczka” – gr. II, III, 

✓ Teatrzyk Kamishibai – gr. II. 

KWIECIEŃ 

✓   „Poranek Wielkanocny w przedszkolu” – wszystkie grupy, 
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✓ Wielkanocne życzenia – występy słowno – muzyczne, nagranie, 

wszystkie grupy, 

✓ Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – gr. II, III, 

✓ „Dzień Ziemi” – obchody świąt z zakresu edukacji ekologicznej, wszystkie 

grupy, 

✓ „Dzień patrzenia w niebo” – obchody świąt nietypowych, gr. I, 

✓ „Ekologia, cóż to jest? To twój każdy mały gest”, „Eko poeci” – 

przedszkolny konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej 

i ekologicznej , wszystkie grupy (chętne dzieci), 

✓ „Świeczka – bajeczka” – gr. II, III, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko zainteresowań, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III. 

MAJ 

✓  „Dzień pszczoły”, „Dzień niezapominajki” – obchody świąt z zakresu 

edukacji ekologicznej, gr. III, 

✓ „Dzień ślimaka” – obchody świąt z zakresu edukacji ekologicznej – gr. II, 

✓ „Pora na działanie – podejmij ekowyzwanie” – rodzinny konkurs 

plastyczny na temat ekologii, wszystkie grupy (dla chętnych), 

✓ „Dzień flagi” – udział dzieci w obchodach, wszystkie grupy, 

✓ Spotkanie z policjantem – utrwalenie i poznanie pracy w służbie dla 

społeczeństwa, wszystkie grupy, 

✓ GYM SPACE – wszystkie grupy, 

✓   Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ Teatrzyk kamishibai – gr. II, 
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✓ Świeczka – bajeczka – gr. II, III, 

✓ „Od wierszyka do rysunku” – kółko zainteresowań, gr. I, 

✓ „Paluszki pracują…” – kółko plastyczne, gr. III, 

✓ „Odkrywamy, doświadczamy…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Radość, relaks…” – kółko zainteresowań, gr. II, 

✓ „Codziennie – na głos – od najwcześniejszych lat” – promocja projektu 

„Najmłodsi Małopolanie Lubią Czytanie”, współpraca z Wojewódzką 

Biblioteką Pedagogiczną w Krakowie, wszystkie grupy. 

CZERWIEC 

✓ „Ruch to zdrowie” – grupowe zawody sportowe, wszystkie grupy, 

✓ „Piknik muzyczny” -  obchody  Dnia Dziecka, wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia z robotyki – gr. II, III, 

✓ „Leśne Skrzaty witają wakacje” – uroczyste zakończenie roku 

przedszkolnego, obchody Święta Mamy i Taty, rodzinny piknik, wyjazd 

do Folwarku Zalesie, aktywne spędzanie świątecznego czasu, dzieci wraz 

z rodzicami, 

✓ Uroczyste pożegnanie starszaków – wszystkie grupy, 

✓ GYM SPACE – wszystkie grupy, 

✓ Język angielski – wszystkie grupy, 

✓ Zajęcia rytmiczne – wszystkie grupy, 

✓ Gimnastyka korekcyjna – wszystkie grupy, 

✓ Religia – gr. III, 

✓ Zajęcia na basenie – gr. III, 

✓ „Uczcijmy pamięć ofiar II Wojny Światowej” – „Glinnik” – 

w Przegorzałach, gr. III. 

Opracowanie gazetki: 

                nauczycielki: Jadwiga Kulig, Dorota Ostafin 


