
Drogie Zajączki       

Zaczynamy kolejny tydzień nauki zdalnej ( mam nadzieję, że ostatni). W tym tygodniu 

zajmiemy się tematem: „ Dbamy o naszą planetę”. Postaram się Wam pokazać co możemy 

zrobić dla planety, żeby była szczęśliwa. Życzę udanej zabawy i do zobaczenia:-* 

 

1. Czysto wokół nas. 

1.„Przyroda wokół nas”- ćwiczenie graficzne, kolorowanie obrazków. 

Rodzic rysuje obrazki: drzewa, kwiatów, liści, rzeki, motyla, łąki, stokrotki, ptaka, świerszcza, 

lasu, domu z ogródkiem. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie obrazków. Rodzic może wyciąć 

obrazki po konturach. Pokolorowane obrazki zostaną wykorzystane w kolejnym zadaniu. 

2.„Co to jest przyroda?”- słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej, wyjaśnienie określenia 

przyroda na podstawie wysłuchanego wiersza. 

Rodzic czyta wiersz, a dziecko  ilustruje go  przygotowanymi obrazkami. 

„Co to jest przyroda?” – Danuta Gellnerowa 

- To drzewo i kwiaty,           (dziecko układa obrazki: drzewa, kwiatów, liści, rzeki) 

liście i woda 

Motyl nad łąką,                 (dziecko układa obrazki: motyla, łąki, stokrotki) 

Biała stokrotka. 

- Przyroda jest wokół, 



wszędzie ją spotkasz! 

Ptak rozśpiewany,           (dziecko układa obrazki: ptaka, świerszcza)   

grające świerszcze… 

powiedzcie proszę, 

co jeszcze, co jeszcze? 

- Kochaj przyrodę! 

Omijaj w lesie           (dziecko układa obrazek lasu) 

Sadzonki młode! 

- Szanuj przyrodę! 

Kochaj przyrodę! 

Kwiatkom w doniczkach 

Nie żałuj wody! 

Dbaj o trawniki!        (dziecko układa obrazek domu z ogródkiem) 

Niech koło domu 

Będzie wesoło! 

Będzie zielono! 

 

3.„Przyroda”- zabawa dydaktyczna. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie wśród poniższych obrazków, tych które przedstawiają 

elementy przyrody. 

 

                           
 

                                     



                          

                                    
 

4.„Ekologa znak”- słuchanie i nauka piosenki. 

 

Link do piosenki „Ekologa znak” 

https://youtu.be/JIEDy5UiRPU 

 

 

„Ekologa znak” 

Niech zieleni się przyroda, bo w przyrodzie tlen i woda. 

Chcę by wszystko kwitło, żyło, by powietrze czyste było. 

 

Ref. Auto – nie, rower – tak 

       Ekologa to jest znak 

      Auto – nie, rower – tak 

      Ekologa to jest znak 

      Auto – nie, rower – tak 

      Ekologa to jest znak 

      Auto – nie, rower – tak 

      Ekologa to jest znak 

 

Nie chcę spalin, nie chcę dymu, i w powietrzu nie chcę pyłu. 

Nie chcę chemii w mym ogrodzie. Ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie. 

 

 

 

https://youtu.be/JIEDy5UiRPU


 

5. Dla chętnych kolorowanka 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sprzątanie świata 

 

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią                    

i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, 

zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje 

i potrzebuje naszej pomocy”. 

 

1.Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego Śmieciu precz 

  

Kiedy rano słońce świeci,  

Wybiegają na dwór dzieci. 

Miotły, szczotki w rękach mają, 

Bo podwórko zamiatają! 

Tu papierek od cukierka, 

Tam po soku jest butelka, 

Ówdzie puszka po napoju 

I pudełko. Może twoje? 

Żyć nie można w bałaganie, 

Więc się bierzmy za sprzątanie. 

Zmykaj, śmieciu, do śmietnika. 

Bałaganie, brudzie, znikaj. 

  

Rozmowa na temat wiersza 

- Co robią rano dzieci? 

- Co trzeba robić, żeby nie było tak zaśmieconych miejsc? 

- Czego jeszcze nie powinniście robić na placu zabaw i na podwórku? 

 

 



 
 

 

 

 

 



2.Kilka przykładów (proszę również o własne propozycje)  jak można dbać 

o środowisko np: 

• nie zaśmiecać parków, lasów – wrzucać śmiecie do kosza, 

• nie zanieczyszczać rzek, powietrza (oczyszczalnie), 

• dbać o zwierzęta (np. dokarmiać zimą , nie straszyć) 

• segregować śmiecie (podział śmieci na grupy), 

• korzystać z recyklingu (powtórne wykorzystanie posegregowanych materiałów do 

ponownego przetworzenia), 

• oszczędzać w domu energię, wodę, jedzenie, 

• korzystać podczas zakupów z toreb materiałowych, a nie reklamówek itd. 

 

3. Rozmowa  z dzieckiem na temat odpowiedzialności za przyrodę, dostrzeganie 

właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody na podstawie wiersza: 

 

„Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być”- D. Niemiec 

Aby piękny był nasz świat, 

nawet gdy masz mało lat, 

żyj na co dzień ekologicznie, 

wtedy wokół będzie ślicznie. 

Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają. 

Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają! 

Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie. 

Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem. 

Latem, biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek, 

ptaki ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem. 

A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko, 

pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko. 

Rodzic pyta: Czy podoba ci się nasza ziemia, nasz świat?; Jaki jest nasz świat?; Co trzeba 

robić, by żyć ekologicznie?; Dlaczego warto troszczyć się o przyrodę?; Jak się czujesz, gdy 

możesz bawić się tam, gdzie jest czysto?; Jak czułbyś się, gdyby wokół ciebie było mnóstwo 

śmieci? 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



3. Eko przyjaciele 

 

1. Zapraszamy dziecko do zabawy pt. „Papierowe kule”  

Rodzic rozdaje dziecku kulki z gazet. Zadaniem dziecka jest ułożenie ścieżki, po której 

dojdzie do lasu. Następnie dziecko przechodzi po ścieżce stopa za stopą. 

• Jedzie pociąg – zabawa ruchowa połączona z opowieścią.  

Rodzic  mówi dziecku: Jedziemy na wycieczkę do lasu, by dowiedzieć się, co to takiego 

ekologia. Znam pewną sowę, która może nam wyjaśnić, co to takiego i czy to jest 

ważne. Dziecko z rodzicem ustawia się w pociąg i na melodię piosenki „ Jedzie pociąg z 

daleka” śpiewa: 

„Jedzie pociąg” –D.  Augsburg 

Jedzie pociąg z daleka, 

na nikogo nie czeka. 

Konduktorze łaskawy 

zawieź nas do lasu, 

nie zrobimy hałasu. 

Chcemy, chcemy 

do sowy, do sowy 

mądrej głowy. 

Ciuch , ciuch, ciuch, ciuch… 

 

2. Następnie rodzic zaprasza do wysłuchania wiersza pt. „ Co to jest ekologia?”-              

D. Klimkiewicza i W. Drabika. 

 

„Co to jest ekologia” Danuta Klimkiewicz, Wiesław Drabik 

 

Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy? – powiedz, sowo! 

Sowa chwilkę pomyślała 

i odpowiedź taką dała: 

To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nimi, bo to wszystko, 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować 

– powiedziała mądra sowa. 

 

3.,,Zabawa w ekologa” 

- na zakończenie każdy przedszkolak zamieni się w ekologa, na podstawie zamieszczonych 

poniżej ilustracji, odpowiedz na pytanie ,, Jak zachowuje się ekologiczny przedszkolak?”, 

następnie pokoloruj prawidłowy obrazek z napisem TAK lub NIE- poproście o pomoc 



rodzica w przeczytaniu napisu, możecie równie dobrze narysować obok obrazka 

uśmiechniętą lub smutną buźkę. Powodzenia! 

 

 
 

 

 
 

 

4. Dziecko z pomocą Rodzica wykonuje pracę  plastyczno-techniczną z 

surowców wtórnych pt. „Ekoludek”  .    

Dziecko wykonuje Ekoludka z różnych dostępnych materiałów, np.: rolek po papierze 

toaletowym i ręcznikach papierowych, kolorowych gazet, pudełek po produktach 

spożywczych, włóczki, nakrętek plastikowych. 



4.Czysta rzeka 

 

1. Zaproszenie do wspólnej zabawy, które zaproponuje dziecko. 

2.Proszę zachęcić dziecko do wysłuchania wiersza pt. „Chora rzeka” (fragment) 

 

Joanna Papuzińska 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

 

wielka rzeka, pełna mleka… 

 

Tutaj płynie biała rzeka. 

 

Jak tu pusto! 

 

Drzewo uschło… 

 

Cicho tak – 

 

ani ptak, 

 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 

 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 

 

[…] ani pstrąg, 

 

nikt już nie żyje tutaj, 

 

bo rzeka jest zatruta. 

 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 

 

[…] 

 

Chora rzeka nie narzeka, 

 

tylko czeka, czeka, czeka… 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. Rodzic pyta: Co śniło się kotkowi?; Jakie zwierzęta 

mieszkają w wodzie?, Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?. 

 

 O której rzece był wiersz?; O co może prosić rzeka?. Np.: Nie zanieczyszczaj mnie; Nie 

wrzucaj butelek i worków do wody; Nie zostawiaj śmieci na brzegu rzeki. 

 



3.„Czysta i brudna woda” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wody.  

Rodzic stawia na stole przezroczysty pojemnik lub szklankę  z czystą wodą. Rozmawia z 

dzieckiem na temat koloru wody i jej czystości. 

 

Dziecko wlewa do wody substancje (płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską 

farbę lub coś innego co posiadamy w domu). Obserwuje, co dzieje się pod wpływem 

substancji i stara się wyciągnąć wnioski, jak zmienia się woda. Następnie Rodzic wkłada 

do tego pojemnika z brudną wodą seler. Dziecko przez cały dzień obserwuje, co się stanie 

z rośliną pod wpływem działania substancji, które wlało do wody. Podsumowanie 

eksperymentu. Rodzic  prowadzi rozmowę kierowaną z dziećmi na temat tego, co się 

stanie, gdy rośliny napiją się brudnej wody w rzece. Nawet bardzo mała ilość, wylanych 

substancji i wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest zanieczyszczona. 

 

 

5.Segregujemy odpady 

1. Nauka wiersza Posłuchajcie mojej prośby W. Broniewskiego 

"Posłuchajcie mojej prośby" 

W. Broniewski 

Jestem sobie kosz na śmieci. 

Do mnie, do mnie chodźcie dzieci! 

Stoję sobie przy tym świerku, 

pełno chciałbym mieć papierków. 

A ja jestem ławka szara. 

Kto mnie lubi, niech się stara, 

nie podeptać mnie, nie pociąć, 

bo cóż biedna mogę począć. 

 

2.Wyjaśnienie pojęcia – „Segregacja” – sposób gromadzenia odpadów, polegający na ich 

podziale ze względu na rodzaj materiału z którego zostały wytworzone, celem ich jest powtórne 

wykorzystanie. Pokazanie i omówienie do czego służą pojemniki i dlaczego mają różne kolory 

(każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnienie do którego pojemnika, jakie odpady 

wrzucamy. 



 

 

3. „Segregujemy śmieci” – rozmowa z dzieckiem na podstawie ilustracji i obserwacji 

bałaganu. Rodzic rozrzuca w pokoju różne śmieci: papiery, puszki, butelki plastikowe, 

pojemniki szklane, gwoździe, itp. Następnie prowadzimy rozmowę z dzieckiem na temat 

segregacji śmieci: - Czy podoba wam się w pokoju? - Co zrobić, żeby było tu przyjemnie? - 

Jak możemy posegregować śmieci? Rodzic pokazuje ilustrację i wyjaśnia, że każdy rodzaj 

śmieci wrzucamy do innych pojemników, aby można było je ponownie wykorzystać. 

„Segregacja śmieci” – sprzątanie sali. Rodzic przynosi pojemniki do segregacji śmieci, lub 

worki w wybranych kolorach, dziecko segreguje śmieci. Udanej zabawy!!!  

 

4.zadanie 



 

 

 



5. „Wycieczka” – masażyk relaksacyjny (rodzic masuje dziecko, później następuje 

zmiana). 

 

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 

skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 

kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w 

miseczki), 

a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 

Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy),  

wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 

pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców). 

Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark). 

 

Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas w tym tygodniu i zapamiętacie, że o przyrodę, 

środowisko mogą dbać nawet takie małe dzieci jak Wy . 

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia😊 


