
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

DBAMY O PRZYRODĘ 

 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o ochronie przyrody i ekologii. 

 

 

STRAŻNICY PRZYRODY 
 

 

 Słuchanie piosenki Ochroń Ziemię.  słowa i muzyka: Krystyna Gowik  
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8 

 

 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.  

Ta kula to nasza Ziemia.  

Dorośli ciągle na tej Ziemi  

chcą wszystko zmieniać.  

Wycinają drzewa,  

śmiecą na leśnej łące,  

czarny dym z kominów leci  

i zasłania słońce.  

 

Ref. Ochroń Ziemię bądź jej przyjacielem.  

Ty i ja - jest tu dzieci wiele.  

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x) 

 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci  

zadbają o piękno Ziemi,  

to wszystko skończy się szczęśliwie,  

nic się nie zmieni.  

W ogromnym kosmosie  

Ziemia się nie zgubi,  

gdy ją każdy mały człowiek  

nauczy się lubić...  

 

Ref. Ochroń Ziemię... 
 

. 

 Rozmowa na temat tekstu piosenki.   
(Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi.) 
Określanie nastroju piosenki. 

 

o Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

o Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 

o Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

o Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, gdy ją mały 

człowiek zacznie lubić?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


 Lekcja 1 - Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=29s 

 

 Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody. 
 (Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, na temat dbania o lasy.) 
https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk 

 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

 

To źle marnować wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 

 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki! 

 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

 Rozmowa na temat tekstu wiersza. 
 

o Co robiły dzieci w lesie? 

o Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

o Jak Ty zachowujesz się w lesie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk


 Prawdziwy przyjaciel lasu: 
Nie pozostawia po sobie odpadków. 

Nie rozpala w lesie ogniska. 

Zachowuje się cicho, aby nie spłoszyć zwierząt. 

Nie wyrywa i nie niszczy drzew, ani innych roślin. 
 

 
 

 



 Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 

 

 Zabawy artykulacyjne: Ćwicz przed lusterkiem.  

Zabawa interaktywna - dziecko kręci kołem i wykonuje ćwiczenia, które wylosowało, np. pomaluj 

czubkiem języka - podniebienie. 
https://wordwall.net/pl/resource/943453/logopedia/zaj%c4%99cia-logopedyczne-%c4%87wiczenia-

artykulacyjne  

 

 Przypomnijmy sobie dni tygodnia. 

 
 

 Nauka refrenu piosenki Ochroń przyrodę na zasadzie echa rytmicznego. 

 
 

Pozdrawiam p. Danka   
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