
ZESTAW AKTYWNOŚCI NA TYDZIEŃ – 3 - latki grupa "Puchatki’’ i ,,Misie’’
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców

Temat kompleksowy:  CHRONIMY  PRZYRODĘ    
Termin realizacji: 12.04.2021 do 24.04.2021    

 
Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK

Obszar podstawy progra-
mowej Zadanie/aktywność

Sytuacja
edukacyjna

pomoce

Fizyczny

 „Jestem samodzielny” -utrwalanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się i rozbierania.
„Gra w kolory” – zabawa orientacyjno - porządko-
wa. Dzieci maszerują, podskakują  bądź biegają 
po sali w zależności od rytmu podawanego przez 
rodzica. Na przerwę w akompaniamencie rodzic 
głośno podaje nazwę koloru, np. zielony, wów-
czas dzieci muszą odszukać podany kolor w sali i 
dotknąć go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. 

Emocjonalny
„Wędrówka” – masażyk. Określenie emocji przed 
i po masażyku.

Załącznik nr7

Społeczny

 
 Wspólne układnie puzzli  lub granie w inne lubia-
ne przez dziecko gry planszowe. Rozwijanie spo-
strzegawczości i uwagi dzieci.

Poznawczy

1„Z czym kojarzy się wiosna?” – technika niedo-
kończonych zdań, zabawa z piłką. Rodzic  pyta 
dzieci, z czym kojarzy im się wiosna. Rzuca piłkę 
do  dziecka i zaczyna zdanie: Wiosna kojarzy mi 
się… .Dzieci łapią piłkę i kończą wypowiedź.
2.„Po czym poznać, że już wiosna?” – praca pla-
styczna doskonaląca umiejętność przekazywania 
informacji w formie graficznej. Dzieci dostają 
kartki papieru. Każde z nich rysuje to, co kojarzy 
mu się z wiosną -  następnie dzieci omawiają swo-
je rysunki.

Dzień tygodnia WTOREK



Obszar podstawy
programowej zadanie

Sytuacja eduka-
cyjna

pomoce

Fizyczny

„Jestem samodzielny” -utrwalanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się i rozbierania.
 „Gra w kolory” – zabawa orientacyjno-
porządkowa. Dzieci maszerują, podskakują bądź 
biegają po sali w zależności od rytmu podawanego
przez rodzica. Na przerwę w akompaniamencie 
rodzic głośno podaje nazwę koloru, np. zielony, 
wówczas dzieci muszą odszukać podany kolor w 
sali i dotknąć go. Zabawa jest powtarzana kilka 
razy. 

Emocjonalny
„Wędrówka” – masażyk. Określenie emocji przed i 
po masażyku

Załącznik nr 7

Społeczny
Wspólne układnie puzzli  lub granie w inne lubiane
przez dziecko gry planszowe. Rozwijanie spostrze-
gawczości i uwagi dzieci.

Poznawczy

1.Ekologiczny dom – bajka edukacyjna. 
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
Rozmowa na temat sposobów dbania o przyrodę.
2. Piosenka o sprzątaniu domu. 
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI
Inscenizowanie treści piosenki ruchem.
3. Zabawa rytmiczno – ruchowa przy 
piosence ,,Kto tak skacze” 
https://www.youtube.com/watch?
v=LNouuY9zrKQ

Dzień tygodnia ŚRODA
Obszar podstawy

programowej Zadanie
Sytuacja edu-

kacyjna
pomoce

Fizyczny
„Jestem samodzielny” -utrwalanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się i rozbierania.

Zabawa ruchowa bieżna  ”Kucanka” Załącznik (1)

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI


Emocjonalny

Zabawa  z  piłką  „Jestem  wesoły  gdy…”  –  rodzic  rzuca
dziecku piłkę i  rozpoczyna zdanie:  jestem smutny,  gdy
….dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez  rodzica, po-
daje przyczyny smutku, radości, złości, lęku

Społeczny
Wprowadzenie zasady:  mówimy przepraszam jeśli zawi-
nimy
 

Poznawczy

1.  Rozmowa na temat  wiersza  „Świat  na szaro”  J.Ka-
sperkowiak – dziecko odpowie na pytania: „co powodu-
je szarość na świecie?,, skąd się biorą dymy?”

2. Wyszukiwanie przez dziecko szarego koloru w otocze-
niu, tworzenie szarego  farbami (czarny i biały) i malo-
wanie obrazka wg własnego pomysłu. 

Załącznik (2)

Dzień tygodnia CZWARTEK

Obszar podstawy
programowej Zadanie

Sytuacja edu-
kacyjna
pomoce

Fizyczny

„Jestem samodzielny” -utrwalanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się i rozbierania.

Zabawa ruchowa bieżna  ”Kucanka”
Załącznik 1

Emocjonalny

Zabawa z piłką „Jestem wesoły gdy…” – dziecko koń-
czy zdanie rozpoczęte przez  rodzica, podaje przyczy-
ny smutku, radości, złości, lęku

Społeczny
Realizacja zasady:  mówimy przepraszam jeśli zawini-
my

Poznawczy

1. Klasyfikowanie  klocków wg wielkości  i koloru, prze-
liczanie
2. Zabawa badawcza „Drzewo i drewno” – obserwacja
drzewa, potem wyszukiwanie przez dziecko drewnia-
nych elementów w otoczeniu 

Dzień tygodnia PIĄTEK
Obszar podstawy Zadanie Sytuacja edu-



programowej kacyjna
pomoce

Fizyczny

„Jestem samodzielny” -utrwalanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się i rozbierania.

Zabawa ruchowa bieżna  ”Kucanka”
Załącznik 1

Emocjonalny
Zabawa z piłką „Jestem wesoły gdy…” – dziecko koń-
czy zdanie rozpoczęte przez  rodzica, podaje przyczy-
ny smutku, radości, złości, lęku

Społeczny
Realizacja zasady:  mówimy przepraszam jeśli zawini-
my

Poznawczy

1 Rozmowa zainspirowana wierszem „Rozmo-
wa” D.Kozłowska Staszewska

 dziecko poda przykłady komu i  do czego po-
trzebna jest woda

 akceptuje potrzebę oszczędzania wody 

2 Rysowanie kredkami  na temat „Deszcz”
 dziecko próbuje poprawnie trzymać kredkę
 rysuje kreski – deszcz
 zilustruje ruchem własnego pomysłu padający

deszcz

Załącznik (3)

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK

Obszar podstawy
programowej Zadanie/aktywność

Sytuacja edu-
kacyjna
pomoce

Fizyczny

Mycie zębów – troska o staranne mycie zębów – dziecko
stara się myć zęby zgodnie z instrukcją rodzica

Zabawa ruchowa  z nietypowymi przyborami – butelka 
plastikowa i rolka od papieru toaletowego  - dziecko 
próbuje trafić rolką w plastikową butelkę

Emocjonalny
Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa emocje pokazy-
wane przez rodzica ruchem, gestem mimiką

Społeczny
Wprowadzenie dyżuru „ekostrażnik”  - dziecko sprawdza



i dokręca kran, gasi zbędne światło

IV. Poznawczy

1 Rozmowa  oparta  na  fragm.  wiersza  „Zmienić
modę” J.Kasperkowiak 

 dziecko poda przykłady co to są śmieci i gdzie
należy je wyrzucać

 powie do czego służą pojemniki do segregowa-
nia śmieci

2 Wykonanie kukiełki z rolki papieru toaletowego –
z pomocą rodzica

Załącznik (4)

Załącznik (5)

Dzień tygodnia WTOREK

Obszar podstawy
programowej Zadanie

Sytuacja edu-
kacyjna
pomoce

Fizyczny

Mycie zębów – troska o staranne mycie zębów – dziecko
stara się myć zęby zgodnie z instrukcją rodzica

Zabawa ruchowa  z nietypowymi przyborami – butelka 
plastikowa i rolka od papieru toaletowego  - dziecko 
próbuje trafić rolką w plastikową butelkę

Emocjonalny
Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa emocje pokazy-
wane przez rodzica ruchem, gestem mimiką
 

 Społeczny Realizacja dyżuru „ekostrażnik”  

Poznawczy

1 Przeliczanie  na  konkretach  (klocki,  guziki,  itp.)
 i pokazywanie na palcach ile jest

 dziecko policzy ile jest i powie wynik
 pokaże tę ilość na palcach

2 Zabawy badawcze z wodą - ustali co się rozpusz-
cza w wodzie (sól, cukier, olej), co pływa, co to-
nie (klocek, ziemniak, ….)

Dzień tygodnia ŚRODA
Obszar podstawy Zadanie Sytuacja edu-



programowej kacyjna
pomoce

Fizyczny

Mycie zębów – troska o staranne mycie zębów – dziecko
stara się myć zęby zgodnie z instrukcją rodzica

Zabawa ruchowa  z nietypowymi przyborami – butelka 
plastikowa i rolka od papieru toaletowego  - dziecko 
próbuje trafić rolką w plastikową butelkę

Emocjonalny
Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa emocje pokazy-
wane przez rodzica ruchem, gestem mimiką

Społeczny
Rozmowa na temat „Dnia Ziemi”- ustalenie  kodeksu 
ekologicznego  rodziny np. oszczędzamy wodę, segregu-
jemy śmieci , …itd.

Poznawczy

1 Tworzenie instrumentów z opakowań
 dziecko samodzielnie  napełni  plastikowe o lub

metalowe  opakowanie  np.  ryżem,  grochem,
monetami

2 Zabawa „Uliczka dźwięków” – dziecko zagra na
instrumentach, bawi się dźwiękami

Dzień tygodnia CZWARTEK

Obszar podstawy
programowej Zadanie

Sytuacja edu-
kacyjna
pomoce

Fizyczny

Mycie zębów – troska o staranne mycie zębów – 
dziecko stara się myć zęby zgodnie z instrukcją rodzica

Zabawa ruchowa  z nietypowymi przyborami – butelka
plastikowa i rolka od papieru toaletowego  - dziecko 
próbuje trafić rolką w plastikową butelkę

Emocjonalny
Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa emocje po-
kazywane przez rodzica ruchem, gestem mimiką

Społeczny Realizacja dyżuru „ekostrażnik”  

Poznawczy
1 Przeliczanie na konkretach (klocki, guziki, itp.)

 i pokazywanie na palcach ile jest



 dziecko policzy ile jest i powie wynik
 pokaże tę ilość na palcach

2 Obserwacje świata przez „lornetkę” z rolki od
papieru  toaletowego  –  dziecko  próbuje  za-
mknąć jedno oko i patrzeć drugim okiem, wy-
mienia zauważone obiekty

Dzień tygodnia PIĄTEK

Obszar podstawy
programowej Zadanie

Sytuacja edu-
kacyjna
pomoce

Fizyczny

Mycie zębów – troska o staranne mycie zębów – 
dziecko stara się myć zęby zgodnie z instrukcją rodzica

Zabawa ruchowa  z nietypowymi przyborami – butelka
plastikowa i rolka od papieru toaletowego  - dziecko 
próbuje trafić rolką w plastikową butelkę

Emocjonalny
Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa emocje po-
kazywane przez rodzica ruchem, gestem mimiką

Społeczny Realizacja dyżuru „ekostrażnik”  

Poznawczy

1 Stemplowanie „ Drzewo”
 dziecko poprawnie korzysta z korka lub ziem-

niaka do stemplowania
 ozdabia kontur drzewa barwnymi plamami

2. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Odgłosy przyrody”

Załącznik (6)

ZAŁĄCZNIKI:

1 Zabawa bieżna „Kucanka” 
Przygotowanie: rodzina stoi w  wyznaczonej przestrzeni, jedna osoba jest berkiem - goni
Zabawa: Berek chwyta uciekające osoby. Kto przykucnie, tego chwytać nie wolno. 

2 Wiersz  „Świat na szaro” J.Kasperkowiak

Dymią fabryczne kominy



nad miastem kłębią się dymy.
A miasto zmartwione stoi
dymu groźnego się boi.

Szare bloki i ulice,
szare wielkie kamienice,
szare lustra srebrnej wody,
szare parki i ogrody.

Szara traw i liści zieleń,
szarość nam do stóp się ściele.
Szare gwiazdy świecą smutno.
Szare dla człowieka jutro.

Smutne są widoki szare
przez kominy często stare.
Stare filtry one mają,
świat na szaro odmieniają.

3 Wiersz „Rozmowa” D.Kozłowska Staszewska 

Bohaterami są Niko i Borsuk            →
  
Powiedz mi, mój drogi Niko, co tam masz w butelce?



- jest tam woda, mój Borsuku – rzecz niezbędna wielce. 
Kwiat i drzewo, zwierz i człowiek – i stary i młody,
każdy z nich, o każdej porze, potrzebuje wody.

Nie urosną grzyby w lesie, ani kwiat w ogrodzie,
Jeśli chociaż kropli wody nie dostaną co dzień.
Bo potrzebna im do życia – wzrostu i kwitnienia.
Tak jak ludziom chleb powszedni służy do jedzenia.

No i pomyśl o delfinach, rybach cz też rakach, 
przecież woda to ich żywioł – jak niebo dla ptaka.
Kaczki, łyski i perkozy po wodach pływają,
te  żerują, te fruwają , gniazda zakładają.

Jeleń w lesie, świerszcz na łące, kozica na skale –
muszą wodę pić – inaczej nie przeżyją wcale.
Więc spijają krople rosy, chłeptają z kałuży,
chodzą do wodopoju zwierz mały i duży.

A i ludzie, mój Borsuczku, jak każde stworzenie,
Korzystają z wody ciągle – z różnym przeznaczeniem.
I do picia, i do mycia, prania, gotowania,
w sklepie, w biurze i w fabryce mają wodę w kranach.

Woda cenne jest jak złoto, drogi przyjacielu,
lecz oszczędzać ją na co dzień potrafi niewielu. 
Korzystajmy z niej rozsądnie – w domu, w pracy , w szkole, 
aby nie zabrakło wody dla przyszłych pokoleń.

4 Fragment wiersza „Zmienić modę”
J.Kasperkowiak

Dziwna moda dziś nastała,
Ziemię w śmieci nam ubrała
Taki widok glob nam szpeci,
Wszędzie pełno śmieci, śmieci…



Śmieci w lasach na ulicach,
Na podwórkach w kamienicach.
Nawet w kosmos, gdy polecisz,    
Tam niestety też są śmieci.

To niedbalstwa smutne dzieło –
Skąd się tyle śmieci wzięło?
Czas przywrócić dawną modę,
Oddać Ziemi jej urodę

  

5 Kukiełki z rolek po papierze toaletowym



6 Drzewo do stemplowania



Załącznik nr 7

Wędrówka” – masażyk. Dzieci recytują wiersz i wykonują rysunki na plecach rodziców a rodzice 
na plecach dzieci.



Wędrujemy raźno w góry, (dzieci palcami obu rąk delikatnie stukają w plecy po obu stronach krę-
gosłupa od dołu do góry) 
Pod nogami mamy chmury. (od dołu pleców do góry dzieci rysują pętle wzdłuż kręgosłupa) 
W górze jasne słońce świeci, (w górnej części pleców dzieci rysują linie proste od kręgosłupa na
zewnątrz) 
Nad strumykiem idą dzieci.  (dzieci delikatnie uderzają palcami po kręgosłupie od dolnej części
pleców w górę) 


