
Tematyka tygodnia: „Dbamy o przyrodę” 

04.05 (poniedziałek) „Jesteśmy strażnikami przyrody” 

 

Witam Was po długim weekendzie. 

Rozpoczynamy dzisiaj kolejny temat cykliczny o przyrodzie. 

Każdy z nas zdaje sobie już sprawę, jak ważna jest przyroda wokół nas i jaki ma  

wpływ na jakość naszego życia. 

Im będzie bardziej zadbana, tym zdrowiej i przyjemniej będzie nam się żyło. 

Dlatego naszym celem będzie: 

- kształtowanie postaw proekologicznych 

- zachęcanie do segregowania śmieci 

- poznanie znaczenia słów ekologia, recykling 

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości twórczej dzieci 

 

1. Strażnicy przyrody 

 

Posłuchajcie na wstępie wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody” 
https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk 

 

Kuku, kuku! - echo niesie. 
To kukułkę słychać w lesie. 

- Kuku, czekam! Kuku, dzieci 
Czy sprzątniecie swoje śmieci? 

Płaczą sarny i jeżyki: 

- Ach! Zamienią las w śmietniki! 
Rudy lisek wyszedł z norki. 

- Dzieci to są mądre stworki. 
O! Zbierają już butelki 
i zakrętki, i papierki. 

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie 
straszny pożar się rozniesie! 
Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 
- Chcecie poznać tajemnicę? 

https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk


Każdy maluch las szanuje 

i porządku w nim pilnuje. 
Wie, że drzewo i roślina 

oczyszczają dym z komina. 
- Prawda - szepnął wilczek młody. 

- Dzieci bronią swej przyrody. 
Nikt nie goni nas z patykiem 

i nie płoszy zwierząt krzykiem. 
Po mrowiskach też nie skaczą. 
Przecież wtedy mrówki płaczą! 

Odezwała się sarenka: 

- Pamiętają o ziarenkach, 
w zimie dokarmiają ptaki. 
Lubią nas te przedszkolaki! 

Cieszmy się więc do rozpuku 
i śpiewajmy: Kuku, kuku! 

 

- Co robiły dzieci w lesie? 

- Jakie zwierzęta w nim mieszkały? 

- Co mówiły zwierzęta o przedszkolakach? 

 

Kochani, czy domyśliliście się już, co to znaczy być strażnikiem przyrody? 

 

Właśnie takimi strażnikami przyrody były dzieci . 

Dbały o las i jego mieszkańców. 

 

 

2. „Leśna wycieczka” 

Obejrzyjcie teraz filmik pt. „Leśna wycieczka” ( 7 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI 

Czy pochwalacie zachowanie ludzi w filmiku, którzy odwiedzili las? 

Czy Waszym zdaniem można ich nazwać  Strażnikami Przyrody? 

Wymieńcie, czego nie wolno robić w lesie? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI


3. Odznaki Strażników przyrody 

Dla tych, którzy kochają otaczającą nas przyrodę, dbają o nią, chcą zdobywać 

coraz większą wiedzę na jej temat oraz pragną odwiedzać i zdobywać ciekawe 

miejsca krajobrazowe w Polsce ustanowiono liczne odznaki przyrodnicze. 

Jedną z nich jest Odznaka Turysta Przyrodnik 

 

      

; 
  
  

  

             

 
 Emblemat tej odznaki przedstawia jedną z najcenniejszych polskich roślin 

chronionych - dziewięćsił. Odznaka ma siedem stopni różniących się od siebie 
kolorami tła. 
 

Inne to dla przykładu: 

 

 Odznaka Miłośnik Puszczy Kampinoskiej 

  

 
  

Odznaka Miłośnik Puszczy Kozienickiej 
  

 



 

 
Jeżeli kiedykolwiek zainteresuje was ten temat, to dowiecie się, że oznak 
przyrodniczych jest wiele więcej. 

 

Mam jednak dla Was dobrą wiadomość.  

Wy też będziecie mogli zdobyć oznakę Strażnika przyrody pod koniec naszego 

cyklu o przyrodzie, jeżeli będziecie sumiennie wykonywać zadania i pogłębiać 

swoją wiedzę. 

4. Zabawa ruchowa 

 

Idę sobie leśną dróżką.                (dz. dostawia stopę do stopy) 

Powolutku, nóżka za nóżką. 

Kwiatków żadnych nie stratuję, (układa kilka elementów np. klocki, które omija        

                                                          slalomem)             

Przez przeszkody przeskakuję.   (przeskakuje przez niską przeszkodę np.     

                                                          rozłożony szalik) 

W górę głowę zadzieram,          (patrzy w górę w różnych kierunkach) 

By zobaczyć, gdzie szczyt drzewa. (wyciąga ręce w górę, wspina się na palcach) 

Teraz schylę się niziutko,               (robi kilka skłonów) 

By się lepiej przyjrzeć mrówkom. 

I na koniec wdechów kilka,            (wykonuje kilka głębokich wdechów) 

Spacer w lesie; miła chwilka! 

 

5. Zadanie na dzisiaj 

Narysujcie jedno wybrane zwierzątko, które jest mieszkańcem lasu. 

 

Pozdrawiam 

P. Ala 

 


