
                                                                                             Poniedziałek, 20.04.2020 r.

Witajcie!

 Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji językowej i przyrodniczo-
ekologicznej.

W pierwszej części zajęć poznacie nową literę H,h. W drugiej części natomiast 
dowiecie się co to jest natura, jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”, jak 
dbać o rośliny i jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze.

POTRZEBNE WAM DZISIAJ BĘDĄ:  klocki albo białe kartki papieru, talerz 
lub taca z kaszą manną lub mąką, kredki, stempel (pieczątka), Karta Sprawności 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” (plik do pobrania).

                                                                                                                   Powodzenia!

Część I.
Temat:  Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 
1. W dniu dzisiejszym poznacie nową literę h,H. 
2. Na rysunku jest hamak- będzie to wyraz podstawowy. 

3. Analiza i synteza słuchowa słowa hamak. 
- Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i 
ile głosek. Wyróżniają pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa 
rozpoczynające się głoską h (herbata, hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, 
bohater…).
4. Budowanie schematu słowa hamak. Białe kartki albo klocki. 
- Dzieci jeszcze raz dzielą słowo hamak na sylaby, układając i rozsuwając białe kartki 
albo klocki. Układają tyle kartek (klocków), ile głosek słyszą w słowie hamak, 
wymawiają głoski głośno, dotykając kolejnych kartek (klocków)
5. Budowanie schematu słowa Hubert. Białe kartki (klocki). 
- Hubert to kolega Ady. 
Dzieci dzielą imię na sylaby i na głoski. Układają schemat imienia Hubert. 
6. Dzieci mówią długo: hhhyyyy… krótko: h, h, h, h… Głoska h jest spółgłoską i 
oznaczamy ją na niebiesko. 



7. Prosimy o przygotowanie talerza lub tacy z kaszą manną lub mąką. Dzieci będą 
teraz kreślić literkę H,h Niżej wklejamy prawidłowy wzór litery pisanej.

8. Wypełnijcie karty pracy w książkach:
- 5-latki – (książka różowa) Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, 
pisania, liczenia, s. 72. 
 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-
pisania/mobile/index.html#p=75  
- 6-latki - (książka zielona) Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–
73. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=73 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=74 

Część II.
TEMAT: DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET TE NAJMNIEJSZE

1. WPROWADZENIE (plik do pobrania)
Mamy dla Was niespodziankę. Wyobraźcie sobie, że przyszedł do Was list od 
Kubusia z zaproszeniem do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Chcecie 
posłuchać, co Kubuś do Was napisał? Posłuchajcie (plik do pobrania).

2. CO TO JEST NATURA?  (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA 
KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1) 
Wypełnijcie kartę pracy nr 1. Zadaniem dzieci jest przekształcenie rysunku w 
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krajobraz przedstawiający naturę poprzez dorysowanie różnych elementów. 
Natura jest wszystkim, co nas otacza, a co nie zostało stworzone przez człowieka. 
Składają się na nią m.in.: lasy, łąki, góry, rzeki, zwierzęta, rośliny, powietrze, gleba i 
oczywiście ludzie.

3. DBAJ O NATURĘ 
O naturę należy dbać, ponieważ dzięki niej możemy żyć. Aby wyglądała ona tak, jak 
na wykonanych rysunkach, Kubuś postanowił przekazać nam kilka rad. Dlatego 
stworzył specjalny program – czyli zestaw wskazówek, które krok po kroku 
przedstawią nam, co mamy robić, aby stać się Przyjaciółmi Natury.

4. DBAJ O ROŚLINY (KALAMBURY – ZABAWA RUCHOWA)
Pierwszą wskazówką, którą Kubuś chce przekazać dzieciom, jest: Dbaj o rośliny. Co 
to znaczy według Was? Spróbujcie to pokazać. Mogą pojawić się takie kwestie jak: 
podlewanie roślin, niedeptanie trawników, sadzenie drzew, przesadzanie kwiatków, 
niezrywanie rzadkich okazów roślin. Dla każdego z dzieci „Dbanie o rośliny” znaczy 
coś innego. Aby dobrze kogoś zrozumieć, potrzebujemy bardziej dokładnych 
instrukcji. 

5. PODLEWANIE ROŚLIN (ZABAWA RUCHOWA) 
Zaproponujemy Wam zabawę w podlewanie roślin.
Przekazujemy Wam dokładną instrukcję do zabawy.
1. Znajdź konewkę (lub butelkę) na wodę. 
2. Nalej do niej zimnej wody z kranu. 
3. Podejdź do rośliny np. kwiatka. 
4. Przechyl konewkę i nalej troszkę wody. 
5. Wyprostuj konewkę.                            
6. Postaw konewkę. 
7. Powtarzaj co drugi dzień. 

6. DBAJ O ZWIERZĘTA! (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA 
PRACY DLA DZIECI NR 2 I POMOC DYDAKTYCZNA DLA 
NAUCZYCIELA NR 2) 
Kolejną wskazówką od Kubusia jest: Dbaj o zwierzęta. 
Dlaczego uważacie, że należy dbać o zwierzęta? 
Zwierzęta, pełnią bardzo ważną rolę i są niezwykle pożyteczne. Stanowią pokarm dla 
innych zwierząt, pomagają w zapylaniu i rozsiewaniu roślin, a także rozkładają 
martwą materię. 
Kubuś chce, żebyście wykonali kolejną kartę pracy. Na karcie widoczny jest  rysunek 
lasu, ale bez jego mieszkańców. Czego brakuje na rysunku? Przygotowane są dla was 
zagadki tak, abyście odgadli, jakie zwierzątko macie narysować (pomoc dydaktyczna 
nr 2). 
Każde zwierzę ma swoją rolę, np. pszczoła, bez której życie na ziemi nie byłoby 
możliwe (patrz materiały dla nauczycieli). Nawet najmniejsze zwierzaki należy 
szanować, nie można ich brać do rąk, ani męczyć.



7. Na zakończenie Kubuś przygotował dla Was Kartę Sprawności „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury”. 
Wydrukujcie ją sobie, zegnijcie ją do formatu A5. Będziecie wykonywać specjalne 
zadania. Za każde zadanie będziecie zdobywać i zbierać specjalne odznaki - stemple 
od Kubusia. Niech Rodzice po wykonaniu przez Was zadania postawią Wam stempel, 
pieczątkę albo narysują uśmiechniętą buźkę.

Propozycje utrwalające treści: 
1.  Ćwiczenie usprawniające dłoń: możecie wykleić literę h,H plasteliną, małymi 
kawałkami papieru lub kulkami z bibuły (załącznik poniżej). 

2. Wypełnijcie Karty pracy (książka fioletowa), cz. 4, s. 12–15. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=15 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=16 

                                                                                        Życzymy miłej zabawy
                                                                               Milena Kurpiewska, Ewa Bienias
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Załącznik



Cześć Dzieciaki!
Witam Was w kolejnej edycji akcji Kubusiowi Przyjaciele Natury! 

Bardzo się cieszę, że jesteście gotowi pomóc Naturze i zostać 
jej prawdziwymi przyjaciółmi. Dbanie o naturę to bardzo ważna 
rzecz. Wiecie, że bez niej nie byłoby życia na Ziemi? Serio!

Natura to wszystko, co nas otacza, a nie zostało stworzone 
przez człowieka. Lasy, łąki, rzeki, jeziora, powietrze, gleba, 
rośliny, zwierzęta oraz inne organizmy, w tym ludzie. Natura 
nas chroni, karmi i wspiera nasz prawidłowy rozwój.

Dlatego tak ważne jest, abyście nauczyli się dbać o przyrodę. 
Ale nic się nie martwcie, wszystko Wam opowiem, wytłumaczę 
i wyjaśnię. A co najważniejsze, na każdych zajęciach będę 
przekazywał Wam dokładne informacje, które krok po kroku 
będą Was instruowały co robić. 

Dostaniecie też Kartę Sprawności “Kubusiowego Przyjaciela 
Natury”, która zawiera zadania specjalne. A jeśli dobrze się 
spiszecie - przybiję Wam piątkę!  

                        Trzymam za Was kciuki.                        
Wasz Kubuś

Scenariusz nr 1

LIST KUBUSIA

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 1
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Scenariusz nr 1

ZA ADKI

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 2 

1. Malutka  są ic  tysiące  mieszkają  w wielkim kopcu  
w lesie lub na łące.  
(MR WKA)

2. Pod ziemią korytarze ryje  czy wiecie kto się tam kryje?  
(KRET)

. Stuka w drzewa stuku  puku. Czy ju  wiesz kto to maluc u? 
(DZIĘCIOŁ)

. Jest dłu a  cienka  r owa   pod ziemią się c owa. 
(D D OWNICA)

. Ma rudą kitkę  po drzewac  asa. Mo na ją spotka   
w parkac  i lasac .  
(WIEWI RKA)

. Ka de o ranka radośnie wierkają  nie złapiesz  
ic  bo uciekają.  
(PTASZKI)

. Wieczorem pięknie ra i dwie skoczne n ki ma.  
(KONIK POLNY)

. Cię ko na co dzie  pracują i z nektaru  mi d produkują. 
(PSZCZOŁY)

. Czerwona z kropkami lata nad łąkami. 
(BIEDRONKA)
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Scenariusz nr 1
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

Popatrz na obrazek. Czy tu mógłby żyć człowiek? Z czym kojarzą Ci się narysowane 
kształty?  A teraz spróbuj przekształcić je tak, aby przedstawiały krajobraz pełen 
natury.  Dorysuj drzewa, krzewy, zwierzęta i co tylko przyjdzie Ci do głowy. Koniecznie 
też narysuj siebie, bo bez natury my ludzie nie moglibyśmy żyć.

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET  TE NAJMNIEJSZE



Scenariusz nr 1
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 2 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

W lesie dużo się dzieje. Jego mieszkańcy zawsze mają pełne ręce (a raczej łapki) 
roboty. Ale czekajcie, gdzie oni się podziali? Narysujcie ich koniecznie.

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET  TE NAJMNIEJSZE



Brawo, jesteś na końcu naszej przygody!
Teraz możesz nazywać siebie 
Kubusiowym Przyjacielem Natury, który wie:

     jak dbać o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze

     jak dbać o aktywność fizyczną

     jak dbać o siebie i dlaczego warto jeść warzywa i owoce

     jak dbać o czyste powietrze

     jak sortować śmieci i tworzyć z nich coś nowego

     jak oszczędzać wodę i prąd

     czym jest programowanie i zna jego podstawowe elementy. 

Dziękuję Ci za wspaniałą przygodę!

Kubuś

PARTNER

Karta sprawności 
Kubusiowego Przyjaciela Natury

narysuj siebie
lub wklej zdjęcie

nazwisko

imięP
ieczątka od Kubusia

ZADANIE: Oto kilka zasad, które pokazują jak dbamy o naturę. 
Pokoloruj te, które udało Ci się zrealizować w tym tygodniu 
wspólnie z rodzicami. Powodzenia!

DBAM O NATURĘ6

ZADANIE: Zastanów się, co można zrobić z plastikowej butelki? Narysuj swój projekt, 
a następnie wykonaj z pomocą rodziców. Przynieś i pochwal się swojej grupie.

SORTUJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO5

P
ieczątka od Kubusia

Segreguję śmieci.

Na zakupy chodzę z torbą 
materiałową.

Gaszę światło, 
gdy wychodzę z pokoju.

Zakręcam wodę, 
gdy myję zęby.

Wybieram rower zamiast samochodu.

ORGANIZATOR 
PROGRAMUPARTNER



PONIEDZIAŁEK CZWARTEKWTOREK

PIĄTEK NIEDZIELASOBOTA

ZADANIE:  Idź na spacer z rodzicami. Po wyjściu z domu znajdźcie drzewo. Przyjrzyjcie mu się 
dokładnie. Czy jest duże? Jaki kolor i kształt mają jego liście? Jaki kolor ma jego pień? Jeśli jest 
jesień i pod drzewami leżą opadłe liście, podnieś jeden z nich i zabierz do domu. Po przyjściu 
wklej liść, a jeśli to niemożliwe - narysuj. Czy wiesz co to za drzewo i dlaczego drzewa są ważne 
dla natury? 

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET  TE  NAJMNIEJSZE1

ZADANIE: Wymyśl swoje własne ćwiczenie, które naśladuje ruch jakiegoś zwierzątka 
i pomyśl, jakiego zwierzaka przypomina. Narysuj to zwierzątko poniżej.

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ2

ZADANIE:  Narysuj, pod jaką postacią jadłeś/aś warzywa lub owoce każdego dnia 
w trakcie tego tygodnia. Pamiętaj, że mogą to być różne owoce i warzywa oraz 
w różnych postaciach, np.: sok, zupa, surówka, warzywo czy surowy owoc.

DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE3

ZADANIE:  Jakie sprzęty korzystają z prądu w Twoim pokoju? 
Dorysuj je na poniższym obrazku.

DBAM O ZASOBY NATURALNE (POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ)4

ŚRODA

P
ieczątka od Kubusia

P
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P
ieczątka od Kubusia

P
ieczątka od Kubusia


