
Środa 20.05.2020 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 

1.  Jak dbać o naszą planetę 
https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg 

2. Rozmowa z dziećmi na temat zanieczyszczeń środowiska na podstawie 

ilustracji. 

 

 

 



 

Dzieci po obejrzeniu ilustracji próbują opowiedzieć jakie emocje u nich wzbudziły 

powyższe zdjęcia. Rodzic zwraca uwagę na piękno przyrody, oraz niszczycielską 

działalność człowieka. 

3. Zabawa ,,Relaks na łące” 

Dzieci kładą się wygodnie na kanapie, podłodze zamykają oczy i wsłuchują się             

w odgłosy łąki. Po wysłuchaniu utworu mówią jakie zwierzęta pojawiły się na 

łące.-  link do filmu z odgłosami łąki  

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

4. Zapoznanie z wierszem ,,Tylko jeden raz” M. Buczkówny 

KSIĄŻKA - Karty pracy cz.4 

• 5 lat: str. 72-73 

• 6 lat: str. 88-89 

Rodzic czyta wiersz, następnie zadaje pytania dziecku: 

� Dlaczego dla zwierząt kwitnie łąka i rośnie dla nich las? 

� Co oznaczają słowa: Jak i Ty- żyją tylko raz? ( wyjaśnienie dzieciom, że 

rośliny i zwierzęta podobnie jak ludzie mają tylko jedno życie, dlatego 

należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie. 

Dzieci mogą podjąć próby nauki wiersza, albo wybranego fragmentu na 

pamięć. Czekam na filmiki, miło będzie Was zobaczyć i usłyszeć ☺  

5. Quiz- Czy jestem przyjacielem przyrody 
Zapraszam do quizu. Poniżej znajdują się zdania dotyczące przyrody.              

Jeśli dziecko uważa, że to zachowanie względem przyrody jest prawidłowe 

podnosi kciuk w górę, jeśli natomiast uważa, że to zachowanie jest niewłaściwe 

opuszcza kciuk w dół. 

Możecie zaprosić do zabawy swoje rodzeństwo. Do dzieła! 
Rodzicu- przeczytaj proszę zdania. 

 

- Śmieci wyrzucamy byle gdzie. 

- Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran. 

- Zużytą baterię wyrzucamy do pojemnika na szkło. 

- Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza. 

- Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go. 

- Spacerując po parku łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 

- Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię. 

-Gdy wychodzimy z domu, zostawiamy włączone światło. 

-Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną. 



-Będąc w lesie możemy głośno krzyczeć. 

-Nie segregujemy śmieci, wszystkie wrzucamy do jednego kosza. 

 

I jak wam poszło? Mam nadzieję, że znaliście prawidłowe odpowiedzi.  

 

6. Zabawa ruchowa „Szanuj zieleń” 

Do wykonania zabawy potrzebne będą dwa długie paski może być 

sznurek/wstążka. Rozkładamy paski obok siebie zostawiając między nimi wąską 

dróżkę (będzie to nasz trawnik). Musicie przejść dróżką, stopa za stopą tak, aby 

nie zdeptać trawy. Starajcie się utrzymać równowagę. Powodzenia! 

 

7. Dziś jeszcze czas na  piosenkę  „Ziemia  to  wyspa zielona”  

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

ZIEMIA WYSPA ZIELONA 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Wenus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

 


