
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGIA JEST WAM  BLISKA NIE ZAŚMIECAJCIE  ŚRODOWISKA 

Z  KUBUSIEM O PRZYRODĘ  DBAMY  I CZYSTĄ PLANETĘ MAMY. 

 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH 

Od 20.04.2020 do 24.04.2020  

TEMAT KOMPLEKSOWY „DBAMY O PRZYRODĘ” 

 posegregujmy nakrętki wg koloru, 

 posegregujmy klocki według określonej cechy, np.: wielkości, koloru, rodzaju, 

 porozmawiajmy o tym w jaki sposób należy segregować śmieci, 

 wyjaśnijmy pojęcie EKOLOGIA, 

 porozmawiajmy: „Czy Warto?” oszczędzać wodę, prąd elektryczny?, 

 porozmawiajmy na temat „Co zanieczyszcza naszą Ziemię?” (spaliny, dymy, 

śmieci…) 

 odpowiedzmy na pytania: Dlaczego warto sadzić drzewa i rośliny, 

 wykonajmy pracę plastyczną Las – dowolną techniką, 

 wykonajmy pracę plastyczną „Kwiaty w ogródku” – dowolną techniką, 

 posadźmy w donicę cebulę - obserwujmy jej wzrost (porozmawiajmy o tym co jest 

potrzebne roślinie by rosnąć – woda, światło, powietrze, gleba), 

 posłuchajmy opowiadania E. Stadtmuller Smok Segregiusz, 

 wykonajmy czapkę z gazety techniką origami, 

 wykonajmy odznakę Przyjaciela Przyrody, wg własnego pomysłu, 

 porozmawiajmy o narzędziach ogrodniczych: grabie, konewka, wiadro, łopata, itp., 

 porozmawiajmy o tym, jak ludzie zanieczyszczają powietrze, 

 pobawmy się w zabawę z wykorzystaniem zmysłu węchu – Co to za zapach?, 



 wyjaśnijmy znaczenie słowa RECYKLING, 

 pooglądajmy filmiki edukacyjne, 

 

Filmik edukacyjny: 

 „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 „Ekologicznydom” 

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

  „Obieg wody w przyrodzie” 

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

 Zanieczyszczenie rzek. Wideo edukacyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

 Co to jest las? - film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs  

 porozmawiajmy na temat właściwego zachowania w lesie, 

 wykonajmy pracę plastyczną ze starych gazet, 

 określajmy przedmioty w przestrzeni: za, pod, nad, obok, na, 

 

 Piosenki: 

 „Świat w naszych rękach – Eko piosenka” 

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

 „Śpiewające brzdące – Nasza Planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 „Ekologa znak” 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 „W naszym ogródeczku” 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 
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https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


Osłuchajcie się ze słowami i melodią piosenki pt: 

 

„Piosenka ekologiczna” ( sł. I muz. J. Kucharczyk)  

https://chomikuj.pl/stanislaw.popczyk/Dla+Dzieci/Piosenki+ekologiczne/18+Piosen
ka+ekologiczna,2381542369.mp3(audio)  

 

 

 

1. Dymią kominy wielkich fabryk,  

płynie brudna woda do rzek.  

Chcemy oddychać powietrzem czystym,  

czystą wodę mieć.  

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda  

– to każde dziecko wie.  

Czysta woda zdrowia doda  

– tobie, tobie i mnie.  

 

2. Smog już pokrywa niebo całe  

szarym dymem i szarą mgłą.  

W rzekach jest coraz mniej rybek.  

       Kto to widział, kto? 

     Ref: Czysta woda…………….. 

 

Porozmawiajcie z dzieckiem o piosence. A oto pytania pomocnicze: 

 Co robią kominy wielkich fabryk? 

 Jak myślicie – dlaczego do rzek płynie brudna woda? 

 Co to jest smog? 

 Dlaczego w rzece jest coraz mniej rybek? 

 Dlaczego tak ważne jest, żeby woda wokół nas była czysta? 

 Czy melodia do tej piosenki zachęca do maszerowania czy do spania?  

 

 

 

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej  

         „Dbamy o przyrodę”. 

 
  Rodzicu możesz poćwiczyć z dzieckiem buzię i języczek:  

     W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?  

Rodzic czyta wiersz, a dziecko za nim powtarza  fragment tekstu:  

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni! 

 

 

https://chomikuj.pl/stanislaw.popczyk/Dla+Dzieci/Piosenki+ekologiczne/18+Piosenka+ekologiczna,2381542369.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/stanislaw.popczyk/Dla+Dzieci/Piosenki+ekologiczne/18+Piosenka+ekologiczna,2381542369.mp3(audio)


     W parku kwitną na rabatkach 

kwiatki kolorowe. 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 

stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 

jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 

Teraz patrzy, jak rodzina 

jedzie na rowerach. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

A w ogrodzie, obok parku, 

słowik cudnie śpiewa. 

To z radości – wzdłuż alei 

ktoś posadził drzewa. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 

Lubi patrzeć się, jak dbają 

o przyrodę dzieci! 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

    jakie śliczne mamy dni! 

 
Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz: 

 

B. Forma  „Dzieci dbają o środowisko”.  

 

W zgodzie z przyrodą  

żyją wszystkie dzieci.  

Kochają jasne słonko,  

które na niebie świeci.  

Nie łamią gałęzi,  

dbają o rośliny,  

podczas wycieczek do lasu  



nie płoszą zwierzyny.  

Często też dorosłym  

dobry przykład dają –  

w wyznaczonych miejscach  

śmieci zostawiają. 

 

Możecie wspólnie stworzyć kodeks przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza. 

 

 

Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie  

 

 

E . Stadmüller  „Smok Segregiusz” 

Książka (s. 62–63)  

   Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał bawić się 

tym, co inni uważali za śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki dla lalek albo 

rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał błyszczącą folią i wykorzystywał jako wieże 

albo robił z nich rakiety. Kolorowe zakrętki z radością ustawiał jako pionki w grach 

planszowych, które sam wymyślał. Z puszek robił grzechotki, ze starych rękawiczek – 

maskotki… Nigdy się nie nudził. Zazwyczaj chodził uśmiechnięty, a gdy wpadał na jakiś 

kolejny zwariowany pomysł – podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł 

zrozumieć. Gdy widział powyrzucane byle gdzie papierowe torebki, puszki czy reklamówki, 

w jego oczach pojawiał się smutek. 

– Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? – rozmyślał. – Jeśli już nie chcą się 

nimi bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na pewno ktoś wie, jak 

takie skarby wykorzystać…O, znów ktoś pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już 

taki ładny jak był. Czy naprawdę tak trudno trafić papierkiem do kosza? 

– Czy myślisz o tym samym co ja? – spytała senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się 

nie wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce. 

Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko. 

– Wymyśl jakąś zabawę, która nauczy wrzucania papierków do kosza – zaproponowała 

Gwiazduszka – a ja postaram się, aby ten pomysł przyśnił się jakiemuś dziecku. 

– Spróbujmy – zgodził się smok.  

– Tato, tato! – zawołał Olek, gdy tylko otworzył oczy. – Śniło mi się, że wygrałem wielki 

turniej. 

– Rycerski? – zainteresował się tato. 

– Jasne, że rycerski – kiwnął głową Olek. – Miałem na sobie srebrną zbroję, hełm  

z pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami.  

– Z czym? – oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia. 

– Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – oświadczył dumnie 

rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków.  

– Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i uścisnął Olkowi prawicę. 

– Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem – rozmyślał, jadąc do pracy. – 

Akurat projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt krajobrazu – głowił się nad tym, 

jak urządzić plac zabaw dla przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych dla starszych 

dzieci. 

– Tylko pamiętaj o koszach na śmieci – przypomniał mu tato, kiedy tylko wszedł do biura. 

Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie 

smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk i huśtawek. 



– Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę 

tato.  

 Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

 

 

 

Rodzicu możesz wykorzystać poniższe pytania: 

 
 

 Co lubił robić smok Segregiusz? 

 Co smuciło smoka? 

 Jaki sen miał Olek? 

 Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 

 W jaki sposób możemy chronić przyrodę? 

 

  

„Zielona bajka” M. Kluza  

Zieloną bajkę dziś Wam opowiem. 

Zieloną bajkę na szczęście i zdrowie. 

Dla wszystkich ludzi i małych dzieci. 

Niechaj z tą bajką, nad Waszym niebem, słoneczko zaświeci.  

Był sobie Świat piękny, bajkowy. 

W świeci tym ludziom raz przyszło do głowy. 

Zbudować fabryki, postawić kominy, 

zamiast powietrza wypuszczać spaliny.  

 

Świat ten natychmiast zaczął chorować.  

Nikt nawet zwierząt nie chciał ratować.  

Wszystkie cierpiały zatrute śmieciami. 

Słaniały się w lesie i bardzo płakały. 

Ludzie nie mieli zdrowego jedzenia. 

Im także świat brudny, przysporzył cierpienia. 

A sami przecież go zbudowali.  

Sami śmiecili, kominy stawiali.  

 

Wszystko śmierdziało i gniło wokoło. 

Nikomu w tym świecie nie było wesoło.  

Na szczęście znalazł się Eko – Smyki wszystkie śmieci posprzątał w mig. 



 

 „Woda” 

- Obiecałeś, że dzisiaj opowiesz o wodzie – przypomniał tacie Michał. 

- Tak jak wczoraj, trochę bajki, a trochę prawdy – zażyczyła sobie Ania. 

Tata kiwnął głową i rozsiadł się wygodnie w fotelu. 

Gdy Woda pojawiła się na świecie, wszystkim zdawało się, że jest absolutnym 

przeciwieństwem swego szalonego brata – Ognia. Spokojna , łagodna, cierpliwa – 

sama dobroć i ukojenie. 

Ją także matka poprosiła, aby była dobra dla świata.  

I Woda starała się jak mogła. Z radością służyła roślinom i zwierzętom, ale najbardziej 

kochała ludzi. Poiła ich, kąpała, nawadniała ich pola, aby były urodzajne i nikomu nie 

brakowało jedzenia. Czasem nawet leczyła. 

- Leczyła? – zainteresowała się Ania. 

- Nie słyszałaś nigdy o wodach mineralnych, które się pije, żeby wyzdrowieć? – popisał 

się swoja wiedzą Michał. 

- Nic dziwnego, że ludzkie osady powstawały najczęściej nad brzegami rzek, jezior czy 

strumieni. Tam, gdzie była woda, było życie – ciągnął swą opowieść tato. 

Z czasem ludzie nauczyli się wykorzystywać siłę wody. Tratwami przewozili ciężkie 

towary, wodą napędzali młyny mielące ziarno na mąkę, budowali zbiorniki, aby mieć 

wodę jak najbliżej. Dawniej, aby zaczerpnąć ze źródła, człowiek musiał się nisko 

pochylić – można powiedzieć, że w ten sposób oddawał pokłon dobroczynnemu 

żywiołowi. Później nauczył się budować studnie, wodociągi. Dziś, aby popłynęła 

woda wystarczy… odkręcić kran. 

- A pamiętacie, jak wody nie było przez dwa dni? – przypomniał sobie Michał. 

- Wszyscy okropnie się złościli i narzekali – Kiwnęła głową Ania. 

- Sami widzicie jak bardzo woda jest nam potrzebna… - podsumował tato. – Bez jedzenia 

człowiek może wytrzymać kilka dni. Bez wody to niemożliwe. Gdyby nagle deszcz 

przestał padać, nasza planeta zamieniłaby się w suchą jak pieprz, martwą pustynię. 

- Czyli… WODA TO ŻYCIE – podsumował Michał. 

-Masz rację – potwierdził tata – Choć nie zapominajmy, że i ona potrafi być śmiertelnie 

niebezpieczna. Posłuchajcie… 

Matka Natura myślała, że jej córeczka jest najłagodniejszym z żywiołów aż do dnia, w 

którym Ogień zdenerwował czymś swoją siostrę. To, co się rozpętało, przechodziło 

wszelkie pojęcie. Ryczące fale wyrywały drzewa z korzeniami, niszczyły mosty, drogi 



i ludzkie osiedla. Woda wdzierała się w każdy kącik. Nie było przed nią ratunku, nie 

było obrony… Katastrofa, powódź, potop! Ogień nie wiedział, gdzie i jak ma uciekać. 

Na szczęście Woda uspokoiła się szybko i jak gdyby nigdy nic wróciła na swoje 

miejsce, udając, że te potworne zniszczenia, jakie pozostawiła za sobą, to wcale nie jej 

sprawka. 

- Z taką to trzeba uważać. – Pokręcił głową Michał. 

- A dlaczego wujek Marcin mówi o cioci Krysi, że jest z niej taka cicha woda? – 

przypomniało się nagle Ani. 

- Jakby ci to powiedzieć… - Tato uśmiechnął się łobuzersko – Ciocia jest spokojna i 

łagodna jak mały strumyczek, który od czasu do czasu staje się szalejącym żywiołem, 

któremu lepiej nie wchodzić w drogę. 

 

E. Stadtmuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚĆI DLA DZIECI 5- 6 LETNICH 

 Od 20.04.2020 do 24.04.2020  

TEMAT KOMPLEKSOWY „DBAMY O PRZYRODĘ” 

 

Propozycje zabaw i zajęć z zakresu rozwijania mowy i myślenia. 

 

1. Poproście rodzica lub rodzeństwo o przeczytanie opowiadania pt.: „Lis i lornetka” 

a dowiecie się, jak należy zachowywać się w lesie. Treść opowiadania została 

zilustrowana w książce „Nowe przygody Olka i Ady”, s. 66-69. 

 

„Lis i lornetka” A. Widzowska 

Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny  

i Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo 

nauka w terenie jest znacznie ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie 

chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. W świecie zwierząt nastąpiło wielkie 

poruszenie. – Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki! – 

Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – poprawiła go łania, spokojnie przeżuwając 

młode pędy drzew iglastych. – Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły 

przerażone mrówki. – Kiedyś wielki dwunożny człowiek podeptał nasze całe 

królestwo! – Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed 

siebie, wymachując puszystą kitą. – Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do 

uszatej mamy. – Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, 



sreberka po czekoladzie i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że 

kiedy słońce rozgrzeje zbyt mocno szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu! – To 

straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i będę nimi 

rzucać. Pac! Pac! W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem 

zbliżył się do paśnika. – Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się 

ludzi. Powiem wam, że bać się należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie 

ludzkich dzieci, bo one mają dobre serca. – Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – 

odezwały się ptaki. – Zimą sypią dla nas ziarenka i szykują słoninkę w karmnikach, 

żebyśmy nie zamarzły z głodu. Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: – 

Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki to bardzo miłe stworzenia. – Nie mówi 

się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwała się łania. – No dobrze, ludzie. 

Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich „moje kochane przedszkolaki” czy jakoś 

tak… Urządzili sobie piknik na polanie, a potem posprzątali wszystkie śmieci. Na 

trawie nie został ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie 

butelki po sokach i pudełeczka po jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza 

na śmieci. – A nie krzyczały? – szepnęły wciąż wystraszone zajączki. – Ależ skąd! 

One dobrze wiedziały, że w lesie trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. – O! To 

znaczy, że szanują nas i las – powiedziała do rymu pani zającowa. 186 – Szanować las 

najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta. Tego dnia dzieci wróciły  

z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za to, że w lesie 

zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i norek, nie 

zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po zakończonym pikniku. 

– A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? 

Zrobimy wystawę o lesie.– Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia.– A ja 

narysuję mech – postanowił Jacek. Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama 

też postanowiła coś namalować. Powstały prawdziwe dzieła sztuki: drzewa iglaste 

oświetlone słońcem, wiewiórka, ślady kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. 

Jacek namalował czarną plamę i oznajmił wszystkim, że to jest nora niedźwiedzia. 

Ada narysowała lisa trzymającego w łapkach jakiś dziwny przedmiot. – Co to jest? – 

zapytała Kasia. – To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej 

przypomina psa niż lisa. – A co on trzyma? – Lornetkę – odpowiedziała Ada. – 

Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem 

tam żadnego lisa. – A ja widziałam – odparła Ada. – Cały czas nas podglądał! – 

Naprawdę? – Naprawdę. – To dlaczego nam nie powiedziałaś? – Nie chciałam go 



spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować w lesie. – Pewnie, 

że umiemy! – stwierdził Piotrek. Nauczycielka zebrała wszystkie obrazki i przyczepiła 

je do specjalnej tablicy. – Jaki tytuł nadamy naszej wystawie? – zapytała dzieci. Było 

wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się wszystkim pomysł Ady: „Czas 

szanować las”. Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki. – 

Dlaczego pani powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci. – Ona nie jest pusta – 

uśmiechnęła się tajemniczo pani. – Przecież pani nic nie narysowała… – 

Narysowałam w wyobraźni. Mój rysunek przedstawia leśną ciszę. Oj, nasza pani 

zawsze nas czymś zaskoczy!  

 Porozmawiajcie na temat opowiadania „Lis i lornetka”.  

− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?  

− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci?  

− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis? 

− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?  

− Kogo narysowała Ada? Dlaczego?  

− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?  

 Trening przed klasą I- poćwicz czytanie opowiadania umieszczonego pod ilustracjami 

- książka „Nowe przygody Olka i Ady” (s. 66–69).  

 

2. Zabawa słowna w skojarzenia: Zapytaj mamy, taty, brata lub siostry, z czym im się 

kojarzy las podczas wiosny. 

Więcej o lesie dowiecie się z edukacyjno-przyrodniczego filmiku „Co to jest las?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

3. Apel ekologów: Oszczędzajmy papier! 

 

 

LASY to płuca Ziemi. Produkują tlen, którym oddychamy. Zatrzymują także pył i kurz. 

Oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne. 

 Ile słów ma każde zdanie, odpowiedz na to pytanie? (mała podpowiedź ostatnie aż 

osiem) 

 

4. Czasami mówimy także rymami. Wybierzcie dowolną rymowankę inauczycie się jej 

na pamięć. 

 

o Ekologia to nauka, która zdrowia wszędzie szuka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


 O przyrodę dbaj, by na Ziemi był raj. 

 

o Ekologię szanujemy, więc odpady segregujemy. 

 

 O przyrodę dbamy, bo ją kochamy. 

 

o Chroń przyrodę, będziesz pić zdrową wodę. 

 

 

 

 

5. Wytęż główkę i z pomocą rodzica, rozwiąż ekologiczną krzyżówkę. 



 
 

LINKI DLA DOCIEKLIWYCH: 

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=90 

https://www.youtube.com/watch?v=ekNGEh4A3o8 

https://www.youtube.com/watch?v=8UcFBW6l-Qs 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA 

https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms 

 

 

 

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=90
https://www.youtube.com/watch?v=ekNGEh4A3o8
https://www.youtube.com/watch?v=8UcFBW6l-Qs
https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA
https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms


Zadania z zakresu poznawania przyrody. 

 

1. Praca z globusem lub mapą fizyczną Świata – Oceany i kontynenty na Ziemi.  

Dziecko odszukuje na globusie/mapie lądy a na nich duże skupiska zieleni – lasy  

i zbiorniki wodne, w tym duże akweny, takie jak Ocean Atlantycki. Zastanawia się, 

czego jest więcej: lądu czy wody?.  

 

2. Znaczenie wody w przyrodzie.  

Dziecko rozmawia z rodzicem – burza mózgów: Komu i czemu jest potrzebna woda? 

Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało? W jaki sposób możemy 

chronić wodę? Co możemy robić, aby nie zabrakło wody? W jaki sposób możemy 

oszczędzać wodę? 

 

3. Oczyszczanie wody – doświadczenie. 

Rodzic ustawia na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą 

(filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, patyczkami, 

trawą i piaskiem. Przelewa zanieczyszczoną wodę do słoika. Dziecko obserwuje, jak 

zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzi do wniosku, że filtr zatrzymuje 

zanieczyszczenia – oczyszcza wodę. 

Rodzic mówi dziecku, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej 

wody na środowisko i postanowili ją oczyszczać tak powstały oczyszczalnie ścieków.  

 

4. Pielęgnowanie wybranej rośliny doniczkowej.  

Dziecko wybiera roślinę doniczkową i opiekuje się nią. Ustawia roślinę tak, by 

świeciło na nią słońce, podlewa roślinę, ściera kurz z liści. 

 

5. Oglądanie bajki edukacyjnej – Ekologiczny dom. 

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

 

 

 

 

 

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


Propozycje zabaw matematycznych. 

1. Narysuj na kartce niebieską chmurkę, następnie rzuć kostką, ile kostek wypadnie, tyle 

kropel deszczu narysuj pod chmurką. 

2. W  haśle "SZANUJ  ZIELEŃ" policz literki - w każdym wyrazie osobno. Określ,  

w którym jest mniej- więcej, a może jest po równo. 

3. Sprawdź aktualną pogodę za oknem i odczytaj z rodzicem temperaturę na termometrze 

zaokiennym. 

4. Nad wodą bawiły się 4  żabki  wodne  i 2 żabki trawne. Dzieci rysują na kartce  

kredką w jednym kolorze tyle kropek, ile jest żabek wodnych, a kredką w drugim 

kolorze tyle kropek, ile jest żabek trawnych. Liczą wszystkie kropki i pokazują na 

palcach wynik. Określają, których żabek jest więcej i o ile. 

5. Policz w ogrodzie lub sadzie drzewa w zakresie 10. Znajdź najwyższe i najniższe 

drzewo. 

6. Kwadrat - to jest dziwna figura. 

Bo nie wiadomo, gdzie dół, a gdzie góra. 

Do góry głową, czy na dół głową. 

 Zawsze wygląda jednakowo. 

Ma równe kąty, ma równe boki. 

Tak samo długi jest - jak szeroki. 

Rodzic stawia na kartce 4 kropki ( tak aby po połączeniu powstał kwadrat). Dziecko 

łączy kropki i odgaduje jaką figurę geometryczną zaplanował rodzic.  

7. Szukanie i utrwalanie figur kwadratu w przedmiotach codziennego użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycja zajęć  plastyczno – technicznych dla dzieci 5-6 letnich. 

 

1. Planeta Ziemia – praca plastyczna dla dzieci.  

Już 22 kwietnia przypada Dzień Ziemi. Warto z tej okazji porozmawiać z dziećmi  

o naszej planecie, o tym jak możemy o nią dbać, a nawet włączyć wątek budowy Ziemi 

czy układu słonecznego. Dla zobrazowania tematu proponujemy pracę plastyczną za 

pomocą  rosnących farb. Pracę wykonujemy w  dwóch, trzech kolorach: niebieskim, 

zielonym i białym. Planetę Ziemię mogą pomóc narysować rodzice. Poniżej instrukcja 

wykonania rosnących farb. 

 

             Do przygotowania tych farb potrzebne nam będą następujące składniki: 

 szklanka soli 

 szklanka mąki  

 szklanka wody  

 farby plakatowe lub barwniki spożywcze  

 

Przygotowanie: 

Sól, mąkę i wodę mieszamy ze sobą tak aby powstała jednolita masa. Następnie masę 

wlewamy do kilku miseczek i dodajemy różne kolory farb bądź barwników. 

Całość mieszamy i możemy zaczynać tworzyć obraz Ziemi. Dzieci mogą malować 

patyczkiem, pędzlem, palcem. 

Przepis jest bardzo prosty, dzieci mogą same robić farby słuchając instruktażu rodzica. 

Gdy obraz będzie gotowy najlepiej będzie go wypiec w kuchence mikrofalowej przez 30 

sekund. Prace można też  wypiekać w piekarniku. Piekarnik nastawiamy na 180 

stopni  

i pieczemy około 1-2 minut. Gdy farba zaczyna się podnosić należy wyłączyć 

piekarnik  

i jeszcze przez chwilę trzymać pracę żeby farby nie opadły. 

Po wyciągnięciu z piekarnika nasz rysunek wygląda na 3D lub wykonany plasteliną. 

Dziecko jest zachwycone.  

Chce dotykać, wąchać, “spłaszczać” –  pozwól mu na to bo dla niego to doskonała 

zabawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wymyśl koleżanko - kolego, jak zrobić coś z niczego” 

Celem pracy jest zachęcanie do segregowania śmieci oraz powtórnego ich wykorzystania 

przy tworzeniu prac plastycznych. 

 Do wykonania pracy można użyć różnorodnych odpadów i surowców wtórnych (butelek, 

nakrętek, rolek, torebek, korków, guzików, itp.) 

Tematyka pracy jest dowolna, dzieci mogą wykazać się kreatywnością, pomysłowością. 

 

3. „Stare gazety”  

Dzieci robią ze starych gazet czapeczki i samolociki. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs 

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

Dzieci mogą też wykorzystać gazety do robienia kulek i celowania nimi do kosza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs
https://www.youtube.com/watch?v=zrZMWOY_iFE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z KUBUSIEM CHĘTNIE SIĘ BAWIMY I JĘZYK ANGIELSKI ĆWICZYMY. 

 

 

 

Reduce Reuse Recycle Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

Going Green song 

https://www.youtube.com/watch?v=TDL3xOEjAe8 

 

Peppa Pig Full Episodes |Recycling with Peppa's Family 

https://www.youtube.com/watch?v=LIP-EN7Ygro 

 

Life cycle of a frog 

https://www.youtube.com/watch?v=FIXoJYbBls0 

 

Life cycle of a butterfly 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 

 

Recycling for Kids | Recycling Plastic, Glass and Paper | Recycle Symbol | Kids Academy 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA 

 

Recycling Facts for Kids - Why is Recycling Important? 

https://www.youtube.com/watch?v=7UuUeoyYmxI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?v=TDL3xOEjAe8
https://www.youtube.com/watch?v=LIP-EN7Ygro
https://www.youtube.com/watch?v=FIXoJYbBls0
https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM
https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA
https://www.youtube.com/watch?v=7UuUeoyYmxI


Materials song 

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

 

The Very Hungry Caterpillar - Animated Film 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=90s 

 

Frog Song (Life Cycle of a Frog) | CoCoMelon Nursery Rhymes & Kids Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=MJOSoJNeu54 

https://www.youtube.com/watch?v=WinXpFTempo
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=MJOSoJNeu54

