
Informacja dla rodziców o zdalnym przerobieniu materiału z 

podstawy programowej przedszkola dla grupy 3-latków. 

 

Czwarty tydzień czerwca: 22.06.2020r.-26.06.2020r. 

Tematyka tygodnia: Przyroda wokół nas. 

 

Poniedziałek - 22.06.2020 r. - Co dają nam drzewa? 

 

- Zabawa ruchowa przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 

 

- Film edukacyjny: ,,Co nam daje las?” 

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM 

 

- Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej - ,,Kłótliwe drzewa”. 

Wstał poranek, mgłę przegonił 

 i zatrzymał się nad lasem.  

Lubił patrzeć się na drzewa  

i rozmawiać z nimi czasem.  

Ale co to? Awantura! 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM


 Buk z modrzewiem się pokłócił. 

 -  Pan mnie kłuje! Tak nie można!  

Niech pan sobie igły skróci.  

Świerk zaś żale miał do brzozy: 

 - Pani słońce mi zasłania! 

 - A pan wcale nie jest lepszy 

 i nikomu się nie kłania! 

 - Całą wodę dąb wypija!  

Wszystko pewnie przez te liście! 

 - Mój jałowcu - nie przesadzaj,  

nie masz racji, krzewie, oczywiście!  

Młoda sosna głos zabrała: 

 - Skończcie, proszę, kłótnie, spory. 

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,  

tak jak było do tej pory. 

Mała jestem - każdy widzi.  

Tutaj się bezpiecznie czuję.  

Pośród was tak rosnę sobie.  

Nic mi przez to nie brakuje.  

Drzewa aż się zawstydziły.  

Przeprosiły się czym prędzej. 

A na koniec obiecały: już nie będzie kłótni więcej! 



- Rozmowa na podstawie wiersza. Powiedz: 

- Które drzewa są wymienione w wierszu?  

- O co kłóciły się drzewa?  

- Kto je pogodził?  

- Co powiedziała młoda sosna?  

- Jak zareagowały drzewa? 

 

 

- Obejrzyj ilustracje poniżej i zobacz jakie są rodzaje drzew: 

  



- Pokoloruj obrazek kredkami i powiedz, jakie drzewo przedstawia: 

 

 

- Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacer po okolicy lub 

ogrodzie. 

 

 

 

 

 



Wtorek - 23.06.2020 r. - Dzień ojca. 

 

 

 

- Zabawa ruchowa przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

- Piosenka na Dzień Ojca: 

https://www.youtube.com/watch?v=MU-2uKwzzwc 

 

- Zrób niespodziankę tacie i pokoloruj obrazek. Wręcz go i złóż 

najserdeczniejsze życzenia z okazji jego święta. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=MU-2uKwzzwc


 

 

- Zabawy dowolne przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

 

- Spędź, jeżeli masz taką możliwość czas tylko z tatą, pójdźcie na spacer 

lub pograjcie w coś razem       

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


Środa - 24.06.2020 r. - Leśne zwierzęta. 

 

- Ćwiczenia ruchowe przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_BOPF_WfsM 

 

- Bajka edukacyjna: ,,Leśne zwierzęta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NzmLjsO1YE 

 

- Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, jakie zwierzęta widzisz: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_BOPF_WfsM
https://www.youtube.com/watch?v=0NzmLjsO1YE


- Kontynuuj rozpoczęty rytm: 

 

 

 

 

 

 



 - Połącz zwierzęta z ich cieniami: 

 

 

- Zabawy przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I


Czwartek - 25.06.2020 r. - Dary lasu. 

 

- Zabawy ruchowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

- Film edukacyjny: ,,Dary lasu - leśne owoce”. 

https://www.youtube.com/watch?v=fj1gMhAZuBI 

 

- Przyjrzyj się ilustracji leśnych owoców: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=fj1gMhAZuBI


- Czy jadłeś/jadłaś, któreś z nich? Które najbardziej Ci smakowało? 

 

- Pokoloruj obrazek: 

 



- Posłuchaj nagrania: ,,Co słychać w lesie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU 

 

- Zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Jeżeli to możliwe wybierz 

się z rodzicami na wycieczkę do lasu. 

 

Piątek - 26.06.2020 r. - Przedszkolak w lesie. 

 

- Zabawa ruchowa przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=NJNcAsVcZr0 

 

- Oglądanie filmu edukacyjnego: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLPv7Jfp-J8 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU
https://www.youtube.com/watch?v=NJNcAsVcZr0
https://www.youtube.com/watch?v=SLPv7Jfp-J8


- Zapoznaj się z osobą leśniczego, zobacz czym się zajmuje:  

 

- Połącz liniami zwierzęta z ich przysmakami: 

 



 

 

- Quiz ekologiczny: ,,Przedszkolak w lesie”. Do podanych zdań 

dorysuj odpowiednio buźkę wesołą       (poprawne zachowanie) lub 

buźkę smutną      (niepoprawne zachowanie): 

- W lesie wolno krzyczeć.  

- W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny.  

- W lesie można obserwować przyrodę.  

- Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy.  

- W lesie można rysować po drzewach. 

 

 



- Skreśl wszystko, co nie powinno być pozostawione w lesie: 

 

 

- Zabawy dowolne na świeżym powietrzu. 

 

 



- Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas wakacji: 

 

 

 



 

 


