
GRUPA I 

 (06.04 – 09.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Temat tygodnia: Cztery żywioły 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

WTOREK: 

1. Posłuchaj wiersza, który jest wprowadzeniem do naszego tematu tygodnia. 

 

Wiersz„Cztery żywioły”- Olga Adamowicz 

 

Cztery żywioły na świecie mamy 

i już za chwilkę wszystkie je poznamy. 

Żyć bez nich się nie da, bywają zakazem 

są nam bardzo potrzebne i niebezpieczne zarazem. 

Woda – to dla człowieka latem ochłoda 

i do kąpieli i też do picia. 

Potrzebna także do codziennego życia. 

Lecz w nadmiernych ilościach woda groźna bywa. 

W czasie powodzi cały dorobek ludzki porywa. 

A gdy znów susza i wody potrzeba 

ludzie czekają na kropelki z nieba. 

Ogień – jest potrzebny kiedy mróz i zima. 

Ogień jest cieplejszy bardziej niż pierzyna. 

Mimo tego iż ogień dużo ciepła nam daje 

chwila nieuwagi i pożar powstaje. 

Z ogniem należy ostrożnie się obchodzić! 

Bez zgody rodzica do niego nie podchodzić. 

Ziemia - po której stąpają nasze nogi 



nie potrzebuje pięknej podłogi. 

Wszytko co na niej żyje i co się znajduje. 

Ludzkie serca niezmiernie raduje 

i kiedy ludzie się tego nie spodziewają 

trzęsienia ziemi się pojawiają. 

Powietrze – którym na co dzień oddychamy 

wpuszczamy go do domu gdy okna otwieramy. 

W powietrzu różne zapachy wyczuwamy 

gdyż zmysł węchu wszyscy posiadamy. 

Lecz paląc w piecach powietrze zanieczyszczamy 

przez co chorujemy, gorzej się czujemy. 

Powodując smog wiecie co nas czeka? 

Zatruwamy zdrowie i życie człowieka! 

Największa na świecie powstaje zagłada 

gdy nadchodzą tajfuny, potężne tornada. 

To ogromna kolumna powietrza wirująca różne rozmiary osiągająca. 

Zatem od dziś żywioły już znamy i wszyscy je wymienić zdołamy! 

 

Pytania do tekstu: 

o Jakie żywioły zostały wymienione w wierszu? 

o Do czego potrzebny jest: ogień, woda, powietrze i ziemia? 

o Jakie zagrożenia spowodowane są przez poszczególne żywioły? 

 

2. Spróbuj odgadnąć, która ilustracja przedstawia jaki żywioł i dlaczego żywioły mają 

takie kolory?  

 

Informacje uzupełniające:  

Błękitny kojarzy się z kolorem zbiorników wody. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że woda 

jest przezroczysta, a wydaje się błękitna pod wpływem działania światła słonecznego. 

Czerwony kojarzy się z ogniem. Biały kojarzy się z chmurami, które przesuwa wiatr. 

Zielony odzwierciedla roślinność, która rośnie w ziemi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połącz nazwy żywiołów z odpowiednimi ilustracjami. Jeśli dziecko ma trudność                                               

z samodzielnym odczytaniem wyrazów to rodzic może czytać dzieląc kolejne wyrazy na 

sylaby/głoski. 

 

powietrze          woda            ogień           ziemia 



3. „Co potrafią żywioły? 

Żywioły są bardzo potrzebne, bo bez nich nie moglibyśmy żyć, ale niestety czasem mają 

też bardzo złe działania. Otocz zieloną pętlą żywioły oddziałujące pozytywnie,                               

a czerwoną negatywnie.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dziś zajmiemy się jednym z żywiołów. Zastanów się :co wspólnego łączy te zagadki?  

Rozwiązanie wskaże, który to żywioł. 

  

Zimny, biały z nieba leci,  bardzo go lubicie dzieci. 

A gdy słońce mocniej grzeje,  to się woda z niego leje.  (śnieg) 

  

Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba. (deszcz) 

  

W górach płynie szybko, 

wolno po równinie. 

Gdy coś do niej wpadnie, 

do morza dopłynie. (rzeka) 

  

Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce. (rosa) 

 

Czy już wiesz, co wspólnego łączy te zagadki? Jeśli nie, mam dla Ciebie podpowiedź. 

 

Służy do mycia, służy do picia. 

Bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) 

 

5. Zabawa ruchowa "Skaczemy przez kałuże" 

 

Rozłóżcie na dywanie kilka kartek różnej wielkości. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwać obunóż przez rozłożone kartki- kałuże.  

 

6. Zabawy badawcze „ Poznajemy właściwości wody” 

„Wodna bariera” 

Do słoika nalej wodę, na wierzch naciągnij za pomocą gumki zmoczoną tkaninę. Odwróć słoik 

do góry dnem. 

Po odwróceniu słoika do góry dnem woda nie wylewa się.  Kropelki wody w tkaninie i tkanina 

stanowią barierę. 

 



„Magiczny ziemniak” 

Do tego doświadczenia potrzebujesz: 2 szklanki, wodę, sól, 2 plasterki ziemniaka i łyżkę. Do 

szklanek nalej tyle samo letniej wody. Do jednej ze szklanej wsyp 2-3 łyżki soli i wymieszaj ją. 

Następnie włóż do szklanek po jednym plasterku ziemniaka.  Co się stało z plasterkiem 

ziemniaka? 

W szklance z solą ziemniak pływa, a w samej wodzie tonie.  Ciecze – substancje płynne mają 

różny ciężar, mimo takiej samej objętości. Woda słona (morza i oceany) ma większy ciężar niż 

woda słodka (rzeki i jeziora). W słonej wodzie wszystko pływa lepiej. 

„Czy się rozpuści? 

Potrzebujesz 6 szklanek z wodą, piasek, różne artykuły spożywcze np.  ryż, miód, kakao, 

oliwę, mąkę, sól, cukier ,itp. Teraz każdą z tych substancji wsyp do osobnej szklanki i 

zamieszaj.  

Dziecko dokonuje obserwacji, które substancje rozpuściły się w wodzie, które się z nią tylko 

wymieszały, które unoszą się na jej powierzchni, które opadły na dno.   

,,Ile się zmieści?”  

Potrzebne będą: szklanka, woda, monety  

Napełnij szklankę wodą po brzegi. Powoli, ostrożnie wrzucaj monety. Zanim woda się rozleje, 

zmieści się o wiele więcej monet, niż mogłoby się wydawać.  

Dlaczego? Cząsteczki wody oddziałują na siebie, przyciągając się, dlatego woda nie wylewa 

się lecz tworzy wybrzuszenie nad krawędzią szklanki 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRODA: 

1. Z którym żywiołem kojarzą się poniższe ilustracje? (powietrze) 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

Dziś zajmiemy się właśnie powietrzem. Czym różnią się powyższe obrazki?  
 

Zanim przejdziesz do realizacji poniższych zadań posłuchaj króciutkiej piosenki: 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=qRApuYsVziM 

 
2. „Zatykamy nos”  

Nabierz dużo powietrza, zamknij buzię i zatkaj nos.  

Po chwili rodzic pyta czy dobrze się czuł w takiej sytuacji? Czy czegoś mu 

brakowało?  

Człowiek do życia potrzebuje powietrza, oddychając wdychamy go, więc 

powietrze musi znajdować się wokół nas. Gdyby go nie było, nie moglibyśmy 

oddychać. 

 
3. Posłuchaj wiersza pt. „Piotruś i powietrze” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=28eYJjv_KW0 
 
Pytanie do tekstu: 
- W co zamieniła wróżka Piotrusia?  
- Czy powietrze nic nie robi? 
- Co robi powietrze w wierszu? 
 
Zastanów się, co by było gdyby nagle na Ziemi brakło powietrze? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=28eYJjv_KW0


4. „Zabawy z powietrzem” 
 

 „Jak znaleźć powietrze?” 
 
Do wykonania tego doświadczenia potrzebujesz: 
- szklaną butelkę ok 250 ml 
- ocet spirytusowy 
- sodę oczyszczoną 
- lejek 
- balon 
- łyżeczka 
 
Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w filmiku:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=2-NU0LrDDIA 
 
 

 „Oddech- ważna sprawa”- zabawy oddechowe z wykorzystaniem słomki 
 

„Burza w szklance wody” 
zanurzamy słomkę w wodzie i dmuchamy mocno, tak ,aby powstały bąbelki.  
 
„Dziurka w wodzie”- słomkę wkładamy do szklanki nie dotykając wody i wydmuchujemy 
„dołek” wodzie. dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, słabo – mocno – 
bardzo mocno – gotuje się, kipi.  
 
„Poławiacze fasoli” z odrobiną rywalizacji . 
 
Do jednego kubka wsyp fasolę- zadanie polega na wyłowieniu jak najwięcej fasolek zasysając 
je słomkami, następnie przeniesieniu ziarna do swojego kubeczka . Zadanie wykonujemy w 
parach( np. z mamą, tata lub rodzeństwem). Zwycięzcą jest ten, kto wyłowi najwięcej 
fasolek. 
 
„U fryzjera”- zabawa plastyczna 
 
Przygotowujemy szablon głowy. Zadaniem dziecka jest nakładać kolorowe kleksy farby i za 

pomocą rurki wydmuchać z kleksów fryzurę dla postaci na papierze.  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2-NU0LrDDIA


 
 
 
 



5. „Matematyczna zagadka” 

Na pustych polach pod symbolami wpisz cyfry, które pasują do obrazka. Wykonaj 

działania. Jeśli jest potrzeba użyj do obliczeń liczmanów np. fasolek, guzików, klocków 

itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. „Wietrzyk”- eksperymentowanie na powietrzu 

Zabawa badawcza w ogrodzie z paskami bibuły lub foliową torebką.  

Dziecko za pomocą pasków bibuły sprawdza kierunek i natężenie wiejącego wiatru, stosując 

pojęcia (silny, słaby) i określając kierunek, z którego wieje (z przodu, z tyłu, z prawej strony,                                                   

z lewej strony). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZWARTEK: 

1. Dziś kolejny dzień rozmów o żywiołach. O którym żywiole będziemy rozmawiać? 

Rozwiązanie plątaninki literowej będzie odpowiedzią  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: ………………………………………………… 
 

2. „Jaki jest ogień?”  

Przygotowanie doświadczenia ze świecą. 

Zapalenie świecy, przysuwanie ręki w bezpiecznej odległości do płomienia świecy                   

i określanie doświadczanego uczucia. (Źródło ciepła)  

Zasłonięcie okien - zaciemnienie pokoju i powtórne zapalenie świecy. Nazywanie 

przez dzieci powstałego zjawiska. (Źródło światła) 

Umieszczenie talerzyka z zimną wodą nad świeczką. (Wartość ognia jako pomocnika 

w codziennym życiu - np. przygotowywanie potraw, podgrzewanie wody) 

 

 

 

 



3. Jakie może być zastosowanie ognia? Narysuj swoje pomysły. 

 

 

 

 

4. Obejrzy bajkę „Zabawa z zapałkami” i zastanów się, kto zachował się niewłaściwie. 

 

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=hrVF9n5w7HY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrVF9n5w7HY


Pamiętaj! Ogień jest bardzo niebezpieczny! Nigdy nie zapalaj ognia bez obecności 

dorosłego! 

 

5. ,,Dym” – zabawa ruchowa 

Dziecko biega swobodnie, a  na sygnał ,,Dym!” kładzie się na podłogę, czołga się 

pokonując tor przeszkód (palące się przedmioty) w stronę drzwi.  

 

Przed Tobą ostatnie zadanie dzisiejszego dnia  Praca plastyczna „Pożar”. 

 

Do jej wykonania potrzebujesz małą gąbeczkę, farbę w kolorze czerwonym i pomarańczowym, 

białą kartkę, czarną kredkę lub węgiel rysunkowy. 

Nanieś farby na kartkę za pomocą gąbki metodą stemplowania. Pokryj dokładnie całą kartkę, 

tak aby kolory przenikały się. Teraz musisz trochę poczekać. Gdy już Twoja praca będzie sucha, 

możesz przystąpić do ostatniego etapu. Czarnym kolorem dorysuj np. strażaka gaszącego 

pożar, las, domy itp. 

 

 
 

 

 

 



PIĄTEK: 

 

Ziemia to gleba, którą można rozgnieść w dłoni, spulchnić grabiami              

i zwilżyć wodą. W niej można zasiać nasiona, umieścić cebulki 

kwiatów czy też obserwować sposób poruszania się dżdżownicy.  

Ziemia to również planeta pokryta zbiornikami wodnymi i kontynentami oraz 

wszystko to, co się na niej znajduje: rośliny, zwierzęta, góry, pustynie, miasta 

i wsie, polne drogi i asfaltowe ulice, naturalne jaskinie i kopalnie, rzeźba                       

i architektura. To skarby: węgiel, sól, glina i kreda oraz prehistoria zachowana 

w skamieniałościach.  

1. „Jakie tajemnice skrywa Ziemia?” –  doświadczenie i zabawa manualna. 

Obejrzyj filmik edukacyjny „Budowa Ziemi” i wykonaj model zgodnie z przedstawioną 

instrukcją.  Link do filmiku:  https://www.youtube.com/watch?v=91GCrnEYwg0 

 

3. „Ziemia, woda, ogień” – zabawa ruchowa 

Dziecko porusza się zgodnie z hasłami rodzica: Ziemia! – maszeruj; eWoda! – kładzie 

się i naśladuje pływanie; Ogień! – szybko wskakuje na podwyższenia np. krzesło, łóżko 

lub wyznaczone przez rodzica miejsce. Zabawę prowadzimy ok. 10-krotnie 

wypowiadając hasła w różnej kolejności. 

 

 

http://kusiatka.blogspot.com/2018/04/kula-ziemska-ze-starszakiem.html


4.,,Cztery żywioły”- zadanie dydaktyczne 

Dziecko zamalowuje litery potrzebne do napisania wyrazów z ramek (można utrudnić 

wykonanie zadania zakrywając wyrazy pomocnicze). 

 

 

 

  

 

 

 

 



Teraz czas na gimnastykę  

 „Płonąca pochodnia” – potrzebujecie rolkę po papierze toaletowym i piłeczkę 

pingpongową/ kulkę z kartki papieru. Dziecko umieszcza na rolce piłeczkę/kulkę jako 

płomyk pochodni i wykonuje ruchy zgodni z poleceniami rodzica: unieś rolkę w górę                

i dół prawą ręką (potem lewą); prostuj rękę przed sobą i ugnij rękę ze zbliżeniem rolki 

do klatki piersiowej (kilka razy prawa, kilka razy lwą ręką); zrób przysiad z trzymaniem 

rolki oburącz przed sobą; trzymaj rolkę przed sobą w jednej ręce i przełóż rolkę z jednej 

do drugiej ręki; prostuj rękę przed sobą, zataczaj kółka od małych do coraz 

większych; wznieś ramiona po bokach, naprzemienne unosząc jedną i drugą nogę. 

 „Podnieś pochodnię” – dziecko siada na podłodze. Umieszcza „pochodnię” między 

stopami i wspierając się rękami umieszczonymi po bokach podnosi pochodnię unosząc 

nogi tak, by piłeczka nie spadła. Zabawę powtarzamy 10 razy. 

 „Koparka i spycharka” – dziecko porusza się w podporze tyłem. Na hasło: koparka – 

siada z nogami ugiętymi w kolanach, unosi nogi i imituje ruch łyżki 

koparki; spycharka – w takiej samej pozycji naśladuje ruch spychania. Zabawę 

powtarzamy 5 razy wypowiadając każde hasło. 

 „Podróż na chmurkach” – dziecko kładzie kartkę papieru na podłodze i siada na niej                

z nogami ugiętymi w kolanach i piętami opartymi na podłodze. Dłonie spoczywają na 

kolanach. Zadaniem dziecka jest przesuwać się po podłodze, odpychając się piętami 

od podłoża, bez użycia rąk. Zabawę prowadzimy 1,5-2-minuty. 

 „Chmury śpią – chmury płyną” – dziecko umieszcza kartkę na brzuchu. Na 

hasło: chmury śpią – dziecko leży na plecach z zamkniętymi oczami, nabiera powietrze 

nosem i wypuszcza ustami; chmury płyną – porusza się w podporze tyłem z kartką cały 

czas umieszczoną na brzuchu. Uważa, by kartka nie sfrunęła na podłogę. Zabawę 

prowadzimy 5 razy wypowiadając każde hasło. 

 
 
 
 

 Miłej zabawy! 
 
 
 
 
 
 



Zadania dodatkowe: 

 http://www.supercoloring.com/coloring-pages/windmill-color-by-number – 

kodowanie – kolorowanie według numer „Wiatrak” 

 https://www.woojr.com/printable-summer-dot-dot-pages/campfire-childrens-

printable/ – połącz kropki „Ognisko” 

 https://ekodziecko.com/deszczowy-dzien – „Deszczowy dzień” z woreczka, słomki do 

napoi i papieru kolorowego 

 https://ekodziecko.com/deszczowy-dzien – „Deszczowy dzień” z woreczka, słomki do 

napoi i papieru kolorowego 

 https://przedszkolankowo.pl/2018/05/27/mega-zestaw-cztery-zywioly/ 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/windmill-color-by-number
https://www.woojr.com/printable-summer-dot-dot-pages/campfire-childrens-printable/
https://www.woojr.com/printable-summer-dot-dot-pages/campfire-childrens-printable/
https://ekodziecko.com/deszczowy-dzien
https://przedszkolankowo.pl/2018/05/27/mega-zestaw-cztery-zywioly/

