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LIS    I    LORNETKA 
 

 Rozmowa na temat wpływu zatrutego środowiska na rośliny, zwierzęta, ludzi. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

– Co się  stanie  z rybami z tej rzeki? 

– Co się  stanie, jeżeli rybak złowi te 

ryby i je potem spożyje po usmażeniu? 

 

 

      



 
 

 Obrazki z rozsypanki połącz w pary i podziel na dwie grupy: 
przedstawiające osoby, które oszczędzają wodę, 

przedstawiające osoby, które nie oszczędzają wody, 

 
 



 Taniec Zygzak –  https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNsI 

 

 Nauka  II zwrotki.piosenki Ochroń Ziemię.  
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... 

 

 

 Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Dbaj o przyrodę. 

Uwaga! Do zabawy przygotować: rolkę po ręczniku papierowym, dwie plastikowe butelki, puszkę po napoju 

(wypełnioną np. grochem), szeleszczącą reklamówkę, gazetę. 

 
Kochamy naszą planetę, 

przecież na niej mieszkamy,    

chcemy, by była piękna,   

dlatego o nią dbamy.   

Nie zaśmiecamy lasów,   

w nich żyją zwierzęta,                

to nasi przyjaciele,   

każdy z nas o tym pamięta.  

  
Chcemy mieć czystą wodę 

w jeziorach i oceanach,  

chcemy, by słońce świeciło 
na czystym niebie dla nas.   

uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, trzy – butelką o butelkę, 

potrząsają puszkami, 

uderzają rolką o rolkę,                        
potrząsają puszkami, 

 

zgniatają gazety, 
potrząsają puszkami, 

szeleszczą reklamówkami, 

potrząsają puszkami, 

 
 

uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, trzy – butelką o butelkę, 

potrząsają puszkami, 
prostują zgniecione kule z gazet, 

potrząsają puszkami. 

 

 

 

 

Dlaczego dbamy o naszą planetę? 

Dlaczego dbamy o lasy i wodę w jeziorach i oceanach? 

Co robimy ze śmieciami?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNsI
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


 Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. 

    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. 

– 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. 

– Tak! Chcemy! 

– Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. – I ptaszki. 

– 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. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita. 

– 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. Moj rysunek przedstawia leśną ciszę. 

Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy! 

 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

 
− Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu? (zające, łania, mrówki, lis, borsuk, wiewiórka, jeleń, ptaki) 

− 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? 

 Zabawa dramowa – My, drzewa. 

Rodzic opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a 

dziecko wciela się w role drzew i uzewnętrznia stany 

emocjonalne w zależności od kolejnych opisywanych 

zdarzeń. 

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych 

zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, wesoło się 

uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na 

ich gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – 

wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to 

złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, 

które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, 

co się z nimi stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? 

Czy uschną?  
 

Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci im pomogą? 



 Spróbuj  uratować  drzewo. 
 

 Las to płuca Ziemi? 
Czy wiecie co znaczą słowa lasy to płuca Ziemi?  

Lasy produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa 

iglaste wydzielają olejki eteryczne. Na świecie istnieje wielu rodzajów lasu. Każdy z nich jest 

zbiorowiskiem licznych gatunków roślin i zwierząt o złożonej strukturze, w którym zachodzą przeróżne 

procesy fizyczne i chemiczne. 

Drzewa są jednym z najwspanialszych przejawów hojności natury. Zachwycają nas swoim pięknem, 

dostarczają schronienia i pożywienia niezliczonym gatunkom istot, wśród nich i nam ludziom.   

 



             Fotosynteza – drzewa produkują tlen, a co go zuływa? 
 

 

 Które z ilustracji przedstawiają zanieczyszczenie powietrza?  
Wskaż te obrazki wśród innych z rozsypanki. 

 



 Co jeszcze daje nam drzewo? 

 

 

ZABAWY MATEMATYCZNE  DLA   CHĘTNYCH 

Zadanie 1 

Obejrzyj wróble na obrazku i spróbuj  ułożyć do obrazka opowiadanie o dodawaniu.  

 

Na drzewie siedziało osiem ptaków. 

I jeszcze dwa przyleciały.  

Pomyśl.  

Ile teraz jest ptaszków na drzewie? 

Spróbuj ułożyć działanie na dodawanie, 

              ………  +  ……..  =  ………                                            Nie zapomnij o odpowiedzi. 

https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/wróble-matematyka1.jpg


Zadanie 2 
 

Obejrzyj obrazek z drzewami i wymyśl do niego opowiadanie na odejmowanie. 

Przedstaw go za pomocą działania. Nie zapomnij o pytaniu i odpowiedzi. 

 

              …….   –    ……..  =  …… 

Zadanie 3 
 

Obejrzyj obrazek z krokusami i wymyśl do niego opowiadanie na odejmowanie. 
Przedstaw go za pomocą działania. Nie zapomnij o pytaniu i odpowiedzi. 

 

 

              …….   –    ……..  =  …… 

   
 

Pozdrawiam p Danka  

 

 

 

https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/DRZEWA.jpg

