
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ GRUPA BIEDRONKI 

4.05.-8.05.2020 

TEMAT TYGODNIA: Jaka jest ziemia 

NAUCZYCIELE: Joanna Wałkuska, Katarzyna Maślak 

Poniedziałek 4.05.2020 

Temat dnia: Kto potrzebuje ziemi 

Cele: 

Rozumienie znaczenia ziemi jako żywicielki ludzi zwierząt i roślin 

Rozumienie konieczności ochrony przyrody 

Osłuchanie z piosenką 

Opis: 

1 Rozmowa nt. Do czego ludziom potrzebna jest ziemia, np.:ludzie na ziemi budują domy, 

materiały do budowy domu pozyskuje się z ziemi np. piasek, drewno, kamienie, ludzie 

potrzebują roślin jako pokarmu, uprawiają warzywa, sieją zboża, sadzą drzewa owocowe, 

ludziom potrzebny jest opał na zimę dlatego wykorzystują drewno z wyciętych w lesie drzew 

i węgiel wydobyty z pod ziemi, z ziemi ludzie również czerpią niezbędna do życia wodę. 

Ludzie bardzo potrzebują ziemi dlatego by móc żyć powinni o nią dbać, nie zanieczyszczać 

jej i zachowywać się w zgodzie z naturą 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU&fbclid=IwAR14yXnQjXftJWJVp2hoN

4qWUBks1Gcm2H0c5HPz0kWUK2PQa1yU9yH3P84 

2 Słuchanie piosenki o Ziemi  

https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/?fbclid=Iw

AR0DJTBF-GLUwVY0L58Q3pMo_AL-fzPTOg3-UZjkTd2ySQm4d6GbAwP2A10 

3. Zabawa ruchowa :Człowiek, roślina, zwierzę: Dziecko chodzi po dywanie w rytmie 

bębenka, na przerwę w muzyce i hasło ROŚLINA naśladuje ruchem wzrost roślin/ z 

przysiadu wolno przechodzi do stania na palcach z rękoma wyprostowanymi nad głową. 

Ponownie maszeruje w rytmie bębenka, na hasło ZWIERZĘ dziecko chodzi na czworakach w 

różnych kierunkach, na kolejna przerwę i hasło CZŁOWIEK dziecko biega po dywanie. 

 

 

 

Wtorek 5.05.2020 

Temat dnia: Narzędzia do prac w ogrodzie 

Cele: 

Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów przedmiotów 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU&fbclid=IwAR14yXnQjXftJWJVp2hoN4qWUBks1Gcm2H0c5HPz0kWUK2PQa1yU9yH3P84
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU&fbclid=IwAR14yXnQjXftJWJVp2hoN4qWUBks1Gcm2H0c5HPz0kWUK2PQa1yU9yH3P84
https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/?fbclid=IwAR0DJTBF-GLUwVY0L58Q3pMo_AL-fzPTOg3-UZjkTd2ySQm4d6GbAwP2A10
https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/?fbclid=IwAR0DJTBF-GLUwVY0L58Q3pMo_AL-fzPTOg3-UZjkTd2ySQm4d6GbAwP2A10


Kształcenie umiejętności koncentrowaniu się na wykonywanym zadaniu 

Osłuchanie z piosenką o ziemi 

Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku 

Opis: 

1 Przygotowujemy worek z plastykowymi narzędziami np. łopatka, grabki, miotełka. Dziecko 

wkłada rączkę do worka i po kolei rozpoznaje zabawki i wyciąga je, rodzic tłumaczy do 

czego służą one w pracy w ogrodzie. https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA 

2.Rozmowa nt, że wiosną należy szczególnie dbać o ogródek i robić w nim porządek. 

Proponujemy dziecku posegregowanie narzędzi do pracy w ogrodzie, tworzymy trzy zbiory z 

poszczególnymi narzędziami. https://www.youtube.com/watch?v=_nrynSP-foc 

3 Zabawa ruchowa porządki w ogrodzie na hasło ZAMIATANIE- dziecko bierze miotełkę i 

naśladuje zamiatanie, na hasło KOPANIE bierze łopatkę i naśladuje przekopywanie ogródka, 

na hasło GRABIENIE dziecko naśladuje grabienie ogródka 

4. Słuchanie piosenki o ziemi Cd. 

Środa  6.05.2020 

Temat dnia: Segregowanie śmieci 

Cele: 

Rozumienie konieczności dbania o porządek w otoczeniu  

Poznanie zasad segregacji odpadów 

Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

Opis: 

1 Rodzic czyta wierszyk D.Gellner Śmieci 

Leży pod krzakiem butelka stara, 

Straszy wiewiórkę straszy komara, 

I pełno gazet wala się wszędzie, 

Przecież ich komar czytać nie będzie. 

2 Rozmowa nt wiersza np. co leżało pod krzakiem, czy komar czyta gazety, so robiła stara 

butelka, czy te śmieci powinny tam leżeć, gdzie powinny być śmieci 

3.Pokazujemy dziecku pojemniki do segregowania odpadów i wyjaśniamy co wrzucamy do 

poszczególnych kolorów np. pojemnik żółty- plastiki, pojemnik n niebieski- papier, pojemnik 

zielony szkło. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&fbclid=IwAR0_N1J5ssnTVu8vgZQjQK

525gO2iguxXSysrQFEEK63AA76D1Zb6UXSPw8 

4 Praca plastyczna Pojemniki na śmieci kolorowanka  

https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA
https://www.youtube.com/watch?v=_nrynSP-foc
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&fbclid=IwAR0_N1J5ssnTVu8vgZQjQK525gO2iguxXSysrQFEEK63AA76D1Zb6UXSPw8
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&fbclid=IwAR0_N1J5ssnTVu8vgZQjQK525gO2iguxXSysrQFEEK63AA76D1Zb6UXSPw8


https://www.eprzedszkolaki.pl/thumbs/1f3964f826f32bbebaebd7adc793a27e.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek  7.05.2020 

Temat dnia: Gliniane biedronki 

Cele: 

Nabywanie doświadczeń plastycznych i rozwijanie sprawności manualnej 

Ćwiczenie motoryki małej 

Wypowiadanie się na określony temat 

Rozwijanie kreatywności i pomysłowości 

Opis: 

1 Rodzic czyta wierszyk A.Widzowskiej Polak Mała biedronka 

Przyfrunęła prosto z nieba, biedroneczka z kromką chleba, 

Pszczółki zjadły po okruszku, ślimak głaskał się po brzuszku, 

Kto policzy mi kropeczki temu pyszne dam bułeczki, 

Fruń biedronko do słoneczka, nie zapomnij o bułeczkach. 

2 Rozmowa np. jakie zwierzątka występowały w wierszyku, co te zwierzątka robiły 

https://www.eprzedszkolaki.pl/thumbs/1f3964f826f32bbebaebd7adc793a27e.jpeg


3 Propozycja wykonania biedronki z gliny, glina jest rodzajem gleby, można z niej lepić 

różne figurki, naczynia, po zaschnięciu lub wypaleniu w specjalnym piecu robi się twarda. 

Pokazujemy jak zrobić biedronkę- toczymy w dłoniach kawałek gliny tak aby powstała kulka, 

następnie lekko ja spłaszczamy, za pomocą wykałaczki wykonujemy zarys głowy i 

skrzydełek. Wyschniętą i twardą biedronkę można pomalować na czerwono a kiedy farba 

wyschnie namalowac kropki wykałaczka umaczana w czarnej farbie. 

4 Zabawa na podwórku lub spacerze – zbieramy małe kamienie i układamy z nich różne 

kształty i kompozycje, wykorzystujemy również inny materiał przyrodniczy np. patyczki, 

suche rośliny itp. 

Piątek 8.05.2020 

Temat dnia: Podróż dookoła świata 

Cele: 

Budzenie zainteresowania otaczającym światem 

Tworzenie kilkuzdniowej wypowiedzi 

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej 

Opis: 

1 Pokazujemy dziecku globus lub zdjęcie ziemi. Słuchanie opowiadania o Tomku 

podróżniku: Nasza planeta nazywa się ziemia, jest ona okrągła i bardzo duża. Ponieważ jest 

okrągła można wyruszyć przed siebie i wrócić w to samo miejsce. Ale ziemia jest bardzo 

duża więc trzeba iść bardzo długo przez wiele dni. Na niebiesko na ziemi zaznaczone są 

morza i oceany, więc tam podróżuje się statkiem  lub samolotem. Ląd zaznaczony jest na kol 

zielony, góry na czerwono. Wspólna rozmowa na temat planet. 

2 Zabawa ruchowa Samoloty dziecko biega po Sali w rytm tamburyna z szeroko rozłożonymi 

rękoma, na głośny sygnał samolot ląduje wykonując przysiad 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc&fbclid=IwAR2zTrnS_VIDRmOjoK1mh0

UG4OANvlQL0W6dDinWGdl6v9CrS6cwxj-ZCSk 

 

3 Wspólne wykonanie modelu planety z plasteliny wg pomysłu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qf_QgON9pQs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc&fbclid=IwAR2zTrnS_VIDRmOjoK1mh0UG4OANvlQL0W6dDinWGdl6v9CrS6cwxj-ZCSk
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc&fbclid=IwAR2zTrnS_VIDRmOjoK1mh0UG4OANvlQL0W6dDinWGdl6v9CrS6cwxj-ZCSk
https://www.youtube.com/watch?v=qf_QgON9pQs

