
Cz.3 Nauczanie zdalne „Biedronki” 12.04.2021 – 16.04.2021 

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności klasyfikacji; pobudzanie odpowiedzialności za 

środowisko 

12.04.2021 Temat dnia :  Planeta Ziemia 

1) „Czym jest natura?” – burza mózgów. Dzieci wysuwają swoje pomysły, na koniec je 
podsumowujemy , a jeśli jest taka potrzeba, dodajemy  własne wyjaśnienie. 
 
2) „Natura czy człowiek?”– wysypujemy na środek  różne przedmioty. Dzieci biorą po jednym 
i określają , czy są to wytwory człowieka, czy przedmioty naturalne. Następnie rozkładają je 
w dwóch różnych miejscach ( tworzą zbiory). 
 
Przykładowe przedmioty: Wytwory człowieka: reklamówka, piłka, książka, kredka, długopis, 
kartka, papierek po cukierku, łyżka, ścierka, gąbka, skarpetka, śruba, samochód zabawka, 
lalka, miś, puszka, butelka Przedmioty naturalne: liście, gałązki, źdźbło trawy, cebulka, jabłko, 
kwiat, kora, słoma, siano, burak, ziemniak, kamień, orzech, bursztyn, muszelka, pióro. 
 
3) Zabawa ruchowa „ Czy to tu”? Dzieci swobodnie biegają a na sygnał – wymieniamy nazwę 
jakiegoś przedmiotu, stają przy zbiorze, do którego ten przedmiot należy. 
 
4) 5l  „Quiz”– zabawa z użyciem lizaków z W.21, utrwalenie nowych informacji. Dzieci za 
pomocą lizaków z napisami TAK / NIE głosują, czy element wymieniony  należy do 
elementów naturalnych. Można pokazywać przedmioty z poprzednich zabaw lub wymieniać 
nazwy (warto, by wspominał także o większych elementach, np. fabrykach, samochodach, 
samolotach, wodospadach, drzewach itp.). 
 
     4l „Czy jestem przyjacielem przyrody?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie na 
podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Janiny Krzemienieckiej i Barbary Lewandowskiej  
 
Wielka przygoda małej Zosi.  
 
Wielka przygoda małej Zosi Janina Krzemieniecka i Barbara Lewandowska  
Biedronka – Kropeczka mieszkała na łące pod listkiem koniczyny. Dobrze jej tu było. Przeszła 
na łąkę Zosia. Posadziła małą biedroneczkę na dłoni i powiedziała:  
- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony. I zamknęła Kropeczkę                
w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było koniczyny ani grzejącego 
słonka, ani błękitnego nieba.  
/Rodzic może zapytać: Czy Zosię można nazwać przyjacielem przyrody? Dlaczego?/  
A kiedy wieczorem Zosia zasnęła, poczuła nagle, że robi się coraz to mniejsza i mniejsza... 
Wreszcie była tak malutka, że mogłaby się wykąpać w mamusinym naparstku jak w wannie. 
Wtedy przyszła do niej Kropeczka. 
 -Chodź ze mną –powiedziała. I Zosia poszła z biedronką na łąkę. Teraz trawy wydawały jej się 
wielkie jak drzewa. Szumiały jak las. Z gęstwiny wyszedł ogromny chrząszcz.  
-Kto mi spać przeszkadza? –mruczał rozgniewany. Zosia przestraszyła się jego groźnych 



rogów. Zaczęła uciekać co sił w małych nóżkach. O mało nie wpadła w gęstą sieć pająka!  
W tej sieci siedziała zapłakana pszczoła. 
 -Uwolnię cię, nie płacz... – obiecała Zosia Małymi paluszkami rozrywa nitki. Prędko, prędko, 
bo pająk może wrócić lada chwila! Oho! Już nadchodzi! Z daleka krzyczy: „ Ja wam dam!, Ja 
wam dam!” Może sobie krzyczeć! Nic już nie zrobi ani pszczole, ani Zosi!  
Pszczoła poleciała z Zosią do ula. Strażniczka zaprowadziła je do królowej. Opowiedziała 
Zosia o całej przygodzie. 
 -Bzum –bzum –bzum –zabrzęczała królowa. Jesteś bardzo dzielna Zosiu. A w nagrodę weź 
dwa dzbany miodu.  
/Rodzic może zapytać: Co się stało gdy Zosia zasnęła? Jakie zwierzęta spotkała Zosia/  
Wyszła Zosia z ula. Dźwiga dzbany. Miodek pachnie znakomicie. Spróbowała raz i drugi...Nie 
zdążyła po raz trzeci oblizać paluszków, bo z wielkim szumem i bzykaniem nadleciały osy – 
łakomczuchy. W mig wylizały dzbany i dalejże gonić Zosię! A żądła miały ostre jak szpileczki! 
Kto wie, co by się z Zosią stało, gdyby Kropeczka nie przybiegła na pomoc.  
- Siadaj mi na grzbiecie! –zawołała. Rozwinęła skrzydełka i...frunęła wysoko. - Już mnie nie 
złapiecie, obrzydliwe osy! –cieszyła się Zosia.-Zaraz wam pokażę: „Zyg, zyg, marcheweczka”... 
Podniosła rączki i... poleciała w dół! Chlup! Wpadła w środek ogromnego stawu. Karp, który 
tu mieszkał, bardzo się zdziwił: „Jeszcze takiej ryby nigdy nie widziałem. Może zjeść ją na 
śniadanie?”. Nie zjesz, karpiu, Zosi, bo po wędce już ucieka na powierzchnię wody! Usiadła 
na listku jak na wysepce. I martwi się: „Kto mi pomoże dopłynąć do brzegu?”.  
- Ja! –powiedział nartnik. –Przecież umiem sunąć po wodzie! Siadła Zosia nartnikowi na 
grzbiecie. Za chwilę była na brzegu. Spotkała tu pracowite mrówki.  
- Co robicie? –spytała. Ale mrówki nie miały czasu na rozmowę. Naprawiały mrowisko, które 
nocą popsuł deszcz. Pomagała im Zosia w pracy. A potem pokazały jej mrówki całe 
mrowisko. Taki był tam ruch i gwar, jak na ulicach prawdziwego miasta! Najbardziej podobał 
się Zosi żłobek. Tu wylęgały się z jajeczek małe mrówki. Opiekowała się nimi Zosia, dopóki nie 
podrosły. A kiedy już umiały chodzić, poszła z nimi na spacer. Wesoło bawiły się na łące.  
 / Rodzic może zapytać: Jakie zwierzęta spotkała Zosia?/  
Nagle rozległ się hałas, tupanie. To chłopcy przybiegli na łąkę z siatką na motyle. Uciekły 
mrówki. Zosia schowała się pod listkiem. Zaszumiało, zahuczało, zachwiał się listek i... już 
Zosia zaplątana w gęstą siatkę! Na próżno krzyczała. Głos miała cichy jak szelest trawki. Nikt 
jej nie słyszał.  
- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony –powiedział chłopiec. I zamknął 
ją w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było zielonego listka ani 
grzejącego słońca, ani błękitnego nieba. I wtedy Zosia obudziła się. A potem otworzyła 
pudełko. 
- Biedroneczko – Kropeczko, leć na łąkę do pachnącej koniczyny, błękitnego nieba 
 i grzejącego słonka!  
/Rodzic może zapytać: Co się stało, gdy dzieci złapały Zosię w siatkę na motyle? Co zrobiła 
Zosia gdy się obudziła? Jak zachowuje się przyjaciel przyrody? Czy jestem przyjacielem 
przyrody?/ 
 
5) 5l  Praca z KP4.1b – ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej, 
doskonalenie zdolności grafomotorycznych; określanie, które obiekty są naturalne, a które 
stworzył człowiek. 
 



6) „Człowiek i jego działanie”– rozmowa z dziećmi na temat właściwych i niewłaściwych 
zachowań wobec środowiska. Dzieci wypowiadają się na podstawie własnych doświadczeń. 
Kierujemy rozmową tak, by wymieniały zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre 
dla Ziemi.  
 
7) „Taki świat”– rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. Zadajemy 
dzieciom pytania: Czy podoba wam się świat, w którym żyjecie? Co chcielibyście w nim 
zmienić? Co w tym celu trzeba zrobić? 
 
8) 5l Praca z KP4.1a – ćwiczenie logicznego myślenia, budowanie postawy proekologicznej, 
poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Przeprowadzamy z dziećmi rozmowę podsumowującą 
informacje dotyczące dwóch tematów: tego, co stworzyła natura, a co jest wytworem 
człowieka, oraz działań dobrych i niedobrych dla środowiska 
 
9) 5l „Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dzieci otrzymują kartki oraz dowolne 
materiały plastyczne (farby, pastele, kredki, flamastry i inne). Kartki przedzielają pionową 
kreską na pół. Po lewej stronie rysują środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez 
człowieka. Po skończeniu dzieci opowiadają o swoich pracach. 
        

     4l Znaczek – jestem przyjacielem przyrody – wykonywanie znaczka, praca z W.42.  

10) Słuchanie piosenki „Duszki, duszki” https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 
 
13.04.2021 Temat dnia: Dbamy o środowisko 
 
CELE OGÓLNE: 5l wprowadzenie litery Z, z; doskonalenie słuchu fonemowego; kształtowanie 
właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
 
1) „Co to znaczy dbać o środowisko?” – Dzieci  kończą zdanie rozpoczęte : Dbać o środowisko 
to znaczy… Można  nakierować dzieci na temat ochrony zwierząt i dbania o nie. 
 
2) „Smutny widok” – prezentacja zdjęć przedstawiających tereny piękne i czyste oraz 
zanieczyszczone. Prezentacja dwóch rodzajów zdjęć: 1) piękne widoki parków, lasów, łąk itp., 
2) śmieci i inne zanieczyszczenia, np. brudne rzeki, ścieki, dymy z fabryk, dzikie wysypiska 
śmieci, wycięte lasy. Dzieci zastanawiają się, według jakiego kryterium podzielić obrazki na 
grupy. Następnie wyjaśniają, jakie kryterium wybrały i dlaczego 

  



 
 
 

   
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
3) 5l „Jak pomóc naszej planecie?” – giełda pomysłów, zadajemy pytanie ; Jak pomóc naszej 
planecie? . Dzieci podają jak najwięcej pomysłów, a potem rysują swoje propozycje na 
dużym arkuszu papieru 
 
4) „Co by było, gdyby…” – rozwijanie twórczego myślenia. Zadajemy  pytania: Co by było, 
gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do 
picia? Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć słońca? Co by 



było, gdyby wycięto wszystkie drzewa? Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki? Co by było, 
gdyby nie było zwierząt? Dzieci tworzą scenariusze i starają się udzielić odpowiedzi. 
 
5) „Zagrożone” – rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem. Pokazujemy zdjęcia 
różnych zwierząt, wśród nich zagrożonych wyginięciem, takich jak goryl, tygrys, nosorożec, 
słoń, lampart, żubr, niedźwiedź. Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. 
Następnie wyjaśniamy dzieciom, że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie 
na nie polują lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. Wprowadzamy 
termin „zwierzęta zagrożone wyginięciem”. 
4l dzielą nazwy zwierząt na sylaby, podają pierwszą głoskę w nazwach tych zwierząt 

  

          
 
 



   
 

    
 
 
6) 6l Wprowadzenie litery Z, z:  
1. zaaranżowanie sytuacji, w której pojawi się wyraz podstawowy, np. wykorzystanie zdjęć 
z poprzedniego ćwiczenia. Prosimy, by dzieci wydzieliły pierwsze głoski z różnych nazw 
zwierząt (powinno się tam znaleźć co najmniej jedno zwierzę, którego nazwa zaczyna się na 
z, np. zebra);  
2. analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego – z-e-b-r-a 
3. poprawna artykulacja wyrazu podstawowego;  
4. tworzenie schematu i modelu wyrazu – układanie np. tyle kredek, ile głosek jest w wyrazie 
z-e-b-r-a, układanie z liter : z-e-b-r-a  
5. poszukiwanie litery z  w innych wyrazach – praca z KP4.2a. Dzieci mają za zadanie znaleźć 
na ilustracji i pokolorować jak najwięcej obiektów, których nazwy zaczynają się na głoskę z; 
6. pokaz nowej litery drukowanej, analiza pokazywanej litery i jej elementów (W.12), 
wodzenie palcem po małej i wielkiej literze drukowanej  Praca z W.12 – ozdobienie szablonu 
litery dowolnym materiałem 
7. Poszukiwanie grafemu litery KP4.2b 
 
7) 4l „Drzewo” – praca z KP2.27. 



8) „Co było na obrazku?” – praca z obrazkiem. Pokazujemy dzieciom przez chwilę dowolny 
obrazek, a następnie go zakrywamy. Zadaniem dzieci jest zapamiętać i opowiedzieć, co było 
na obrazku. Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej 
 
14.04.2021 Temat dnia : Śmieci 
 
CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności segregacji śmieci; wprowadzenie pojęcia 
recyklingu 
 
1) 5l „Co to?” – zagadka z wykorzystaniem KP4.3a, znaczek recyklingu do rysowania po 
śladzie. Pytamy dzieci: Czy wiecie, co oznacza ten rysunek? (Uwaga! Jeśli dzieci nie wiedzą, 
na razie nie wyjaśniamy, tylko przechodzimy do kolejnego zadania). 
 

2) „Recykling” – burza mózgów. Dzieci próbują odgadnąć, co znaczy słowo „recykling”.           
W  razie potrzeby wyjaśniamy, że jest to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz 
ilości odpadów, przetwarzanie odpadów na coś, co można ponownie wykorzystać. 
 
3) „Co z tym zrobić?” – szukanie nowych zastosowań dla śmieci. Pokazujemy dzieciom różne 
przedmioty: plastikowe i szklane butelki, gazety, kartony, pudełka, opakowania po różnych 
produktach, sznurki, zepsute zabawki itp. (ważne by powstała sterta śmieci). Pytamy  dzieci 
Co z tym zrobić?, a one podają swoje propozycje. Pytamy, jak można ponownie wykorzystać 
te przedmioty. Jeśli dzieci znajdą zastosowanie dla któregoś przedmiotu, odkładamy go. 
Wyjaśniamy, że z wielu rzeczy można stworzyć coś nowego, zamiast wyrzucać je do kosza. 
Wiele przedmiotów można również przetworzyć. Pokazujemy produkty wytworzone                
z przetworzonego plastiku, np. z butelek (grzebień, wieszak, reklamówki), z papieru (papier 
toaletowy, wytłaczanki od jajek). 
 
4) 5l  „Ze starego coś nowego” – praca z KP4.3b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna utrwalająca 
zasady segregacji śmieci, poszerzanie wiedzy proekologicznej, doskonalenie koordynacji 
wzrokowo–ruchowej i zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 
   4l „Segregacja śmieci” – praca z W.43. 

„Co to jest?” – rysowanie palcem na plecach. 

 

5) „Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci. Zadajemy 
dzieciom pytanie: Dlaczego kosze mają różne kolory?, a te próbują na nie odpowiedzieć. 
Wyjaśniamy, że  kosze i pojemniki są w odpowiednim kolorze:  
Następnie pytamy dzieci do jakiego kosza wysypałyby przedmioty z poprzedniej zabawy. 
5l  „Kosze” – utrwalenie wiadomości na temat segregowania śmieci z wykorzystaniem 
KP4.4a. 
 



 
 
 
6) 5l  „Czy dobrze?” – praca z KP4.4b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna utrwalająca zasady 
segregacji śmieci. Mówimy dzieciom, że do zwykłych koszy nie wyrzuca się: baterii, leków, 
żarówek, opon, AGD i RTV. Są dla nich przeznaczone specjalne punkty zbiórki 
 
7) „Jak długo?” – zwrócenie uwagi na problem długiego rozkładania się niektórych śmieci. 
Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie: Co się dzieje ze śmieciami, które nie trafiają do 
odpowiednich pojemników?. Początkowo dzieci dzielą się swoimi pomysłami, potem  
wyjaśniamy, że wiele śmieci rozkłada się bardzo długo. Opowiadamy o butelkach 
znalezionych w ziemi albo na dnie morza, które mogą mieć setki lat a część przedmiotów 
potrzebuje bardzo dużo czasu, aby zniknąć, a niektóre nie rozłożą się nigdy. 
 
Jak długo rozkładają się poszczególne grupy śmieci? 
pogięty rysunek (papier) – 1–6miesięcy  
ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy  
reklamówa (plastik) – nawet 400 lat  
puszka (metal) – 50 lat  
plastikowa butelka (plastik) – 400–450 lat  
słoik (szkło) – nigdy  
papierek po cukierku (plastik) – 400 lat  
gazeta (papier) – 6 tygodni  
skórka od banana (bio) – rok  
chusteczka higieniczna (papier) – 2–4 tygodnie 



 
5l  „Co dłużej?” – praca z KP4.4b, ćw. 2 – określanie, które odpady rozkładają się dłużej. 
 
8) Blok zajęć o emocjach – oburzenie. „Oburzenie” – dyskusja. Rozmowa z dziećmi, zadajemy 
im pytania: Co to znaczy czuć oburzenie, być oburzonym? W jakich sytuacjach można tak się 
czuć? Czy jest to przyjemne uczucie? Jak okazujemy swoje oburzenie? 
 
9) „Eko i nieeko” – zabawa ruchowa.  
Dzieci stoją. Odczytujemy zdania, a dzieci oceniają, które z prezentowanych sytuacji są „eko”, 
a które nie. Gdy usłyszą zdanie, które zakwalifikują jako opis sytuacji „eko”, mówią poniższą 
rymowankę i wykonują wskazane ćwiczenia:  
 
To jest bardzo eko,  (dzieci podskakują) 
fantastyczny styl życia,  (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami)  
każdy ekoludek  chwali taki sposób bycia.  (rytmicznie klaszczą w dłonie)  
 
Gdy ocenią, że dana sytuacja nie jest „eko”, mówią inną rymowankę i wykonują wskazane 
ćwiczenia:  
 
Takie zachowanie strasznie mnie oburza,  (dzieci tupią nogą i podpierają się rękami pod boki) 
szkoda dla środowiska jest bardzo duża.  (kreślą dwiema rękami przed sobą duże koło)  
Złość i smutek ogarnia wszystkie ekoludki.  
To wcale nie jest problem malutki.   (kręcą głową i wykonują przysiad na słowa „problem 
malutki”) 
 
Przykładowe zdania:  
– Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło.  
– Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie.  
– Ktoś wyrzucił śmieci do lasu.  
– Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki.  
– Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda.  
– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z materiału.  
– Tata zaniósł stary telewizor do punktu odbioru elektrośmieci.  
– Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię.  
– Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić.  
– Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i księżniczek. 
 
10) „Oburzony ekoludek” – praca plastyczno–techniczna. Udostępniamy dzieciom materiały 
do wykonania pracy (różne surowce wtórne: pudełka, plastikowe butelki, gazety, stare płyty  
i inne rzeczy , klej, nożyczki, taśmę klejącą). Dzieci wykonują postać ekoludka. Dorysowują 
mu elementy twarzy. Zwraca uwagę na odpowiednią minę odzwierciedlającą oburzenie. 
Swoje ekoludki dzieci umieszczają na tekturowym kartoniku, wśród przyklejonych do niego 
zgniecionych kulek z gazet, czyli śmieci. 
 
 



 
 
 
15.04.2021 Temat dnia : Smog – co to za stwór? 
 
CELE OGÓLNE: rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia 
odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia; doskonalenie umiejętności obserwacji         
i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń 
 
1) „Puste czy pełne?” – doświadczenie wykazujące istnienie powietrza. Przygotowujemy 
dwie plastikowe butelki – jedną pełną wody, drugą pustą. Pytamy dzieci, co jest w butelkach. 
(Dzieci zapewne odpowiedzą, że w jednej jest woda, a druga jest pusta). Wyjaśniamy, że 
druga butelka również jest pełna, i demonstruje kolejne doświadczenie: Zanurza drugą 
butelkę w misce z wodą i naciska jej ścianki. Wydobywają się bąbelki powietrza. Wtedy 
pytamy, co było w środku 
 

2) „Komu jest potrzebne powietrze?” – dzieci mogą narysować na  kartkach, komu potrzebne 
jest powietrze. 
 
3) „Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w świetle latarki. 
Gasimy światło i zapalamy małą latarkę. Dzieci obserwują powietrze w snopie światła, 
próbują dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie dzieci wymieniają źródła zanieczyszczeń 
powietrza. 
 



4) „Miasto” – praca plastyczna. Dzieci 5l wycinają z gazet prostokąty różnej wielkości 4l z 
wyciętych i naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi węglem 
rysują spirale – dym. 
 
5) Smog – słuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem z książki 
Sprężynek na tropie tajemnic – ekologia.  
Smog Agnieszka Frączek 
Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–tit, ti–tit!”, 
atakowało nas mimo szczelnie zamkniętych okien.  
– Rany, jaki korek! – narzekał tata.  
– Szybciej! – prosił Antek.  
– Wolniej – prosiła mama.  
– Nudzi mi się – jęczała Zosia.  
– Pi… – popiskiwał pies.  
– Daleko to jeszcze? – pytałem ja, Sprężynek. Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne 
„Brum, brum, ti–tit!”. Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za 
miasto. I od razu zrobiło się weselej. Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, 
żeby tata zwolnił (dziwne, bo jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście), Antek przestał 
prosić, żeby tata przyspieszył, nawet Zosia przestała się nudzić. Z pobocza machały do nas 
czerwone dęby, żółte brzozy i zielone choinki, pies pochrapywał cicho, a Zośka nuciła jakąś 
przedszkolną piosenkę. Nawet słońce świeciło jakby trochę jaśniej.  
– Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła się mama.  
– To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka.  
– Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia.  
– Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – roześmiał się Antek.  
– A co to za różnica? – zapytała Zosia.  
– Ten wasz smok jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu…  
– Czyli na ogonie? – Zośka! – zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej:  
– Wasz smok pożarł barana nafaszerowanego siarką. Zgadza się?  
– Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, czemu 
ten zielony potwór ma być „nasz”. 
 – Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym koniec 
podobieństw. Bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo?  
– Prawda. – Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata.  
– A skąd się biorą takie smoki?  
– Smogi! – poprawił Antek.  
– Skąd? No z tej… Z tego… – plątał się.  
– Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu z pomocą tata. – 
Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin.  
– Mnóstwo. – Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez 
samochody, ale też przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – przerwał nagle tata. – 
Zobaczcie, jaki paskudny dom! Rzeczywiście, z komina małego, żółtego domku wydobywały 
się kłęby dymu – gęstego, brązowoczarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza 
jama. Wdzierał się do samochodu, łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy.  
– A fe! – zawołała Zosia.  
– Fe! – powtórzył za siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem.  
– Psik! – kichnął pies. 



– Co oni palą w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama. 
 – Śmieci – potwierdził tata. – A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już bardzo 
zanieczyszczone – westchnął.  
– A smog się cieszy – podsumował Antek.  
Po przeczytaniu opowiadania  zadajemy dzieciom pytanie: Co to jest smog?. Czym różnią się 
smog i smok? i dokonuje analizy głoskowej obu wyrazów. Dla 5l zapisujemy na kartce wyraz 
„smok” i „smog” – dzieci analizują zapisy, porównują je. Następnie pytamy: Jakie są 
przyczyny smogu? Wyjaśniamy, że nie zawsze widać, że powietrze jest zanieczyszczone – 
przywołuje wcześniejszy eksperyment z latarką. 
 
6)5l „Jak pozbyć się smogu?” – burza mózgów, wypowiedzi. Można  założyć na twarz 
maseczkę antysmogową i zapytać dzieci, czy wiedzą, czemu ona służy. Wyjaśnia, że jeśli nie 
pozbędziemy się zanieczyszczonego powietrza, to wszyscy będziemy musieli chodzić w takich 
maskach (Można zaprezentować zdjęcia miast w Azji z ludźmi chodzącymi w maskach). 
Pytamy dzieci: Jak pozbyć się smogu?. Dzieci podają swoje pomysły, a my uzupełniamy  je     
w razie potrzeby (jazda komunikacją miejską / rowerem zamiast samochodem, niepalenie 
śmieci w piecach, filtry na kominach fabryk, nowoczesne piece w domach). Opowiadamy, że 
powietrze zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy, bo wykorzystują 
węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd.  

7) 4l „Po co nam prąd?” – rozmowa na temat sposobów wykorzystania prądu na podstawie 

doświadczeń dzieci, opowiadania Grzegorza Kasdepke Pstryk i KP2.28. 

 

"Pstryk" Grzegorz Kasdepke https://www.youtube.com/watch?v=xa-s9C64mZw 

 

8) „Wiatraczki” – praca techniczna i zabawy dowolne z wykorzystaniem wiatraków. 
 
16.04.2021 Temat dnia : CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA ZIEMI? 
 
CELE OGÓLNE: wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska; doskonalenie 
rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości 
 



1)„Kto i co może chorować?”– burza mózgów. Zadajemy  pytanie, a dzieci wymieniają swoje 
propozycje. Wysłuchują wiersza Joanny Papuzińskiej Chora rzeka.  

 
Chora rzeka Joanna Papuzińska  
Śniła się kotkowi rzeka, Wielka rzeka, pełna mleka…  
Tutaj płynie biała rzeka. Ale to jest chora rzeka.  
Jak tu pusto!? Drzewo uschło…  
Cicho tak – ani ptak, ani ważka, a 
ni 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 rzeka tylko czeka, czeka, czeka…  
 
Rozmowa na temat wiersza. Pytania: Co się śniło kotkowi? Jak wyglądał świat w wierszu? 
Dlaczego tak było? Dlaczego rzeka była „chora”? Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka 
„zachorowała”? Czy wodę można uzdrowić? 
 
2) „Do czego potrzebna jest woda?”– dzieci wymieniają pomysły. W razie potrzeby  
podpowiadamy 
 
3) 5l „Znajdź liczbę” – zabawa z wykorzystaniem W.20b, utrwalenie grafemów liczb. Dzieci 
otrzymują kilka znaczników, np. kartoników w tym samym kolorze, kamyczków, klocków.   
Wymienia jakąś liczbę, której dzieci mają poszukać i ją zakryć.  
 
4)4l „Pomogę Michałowi segregować śmieci”– praca z KP2.29. 
 
Czysto, ładnie i bez śmieci - rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA 

 
 
Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi – film edukacyjny dla dzieci – 
lekcja po polsku https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE 

 
 
 
INNE PROPOZYCJE  
 

Wspólnie obejrzyjcie bajkę o segregacji odpadów.  
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 Ćwiczenia oddechowe 
- Dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (wywoływanie burzy)  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


- Dmuchanie na waciki, piłeczki tenisowe, skrawki papieru położone na płaskiej 
powierzchni 

Piosenka dla dzieci o sprzątaniu - Posprzątajmy razem bałagan w pokoju 
https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4 
 
 
Śpiewające Brzdące - Nasza planeta - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4


 
 

 


