
Wtorek 05.05.2020 

Tematyka : Dbamy o przyrodę 

Temat dnia: Jak dbać o przyrodę 

 

Dzień dobry Kochani! Tu pani Ania- Wasza druga pani. 

Od dziś razem z p. Alą będziemy wspólnie przesyłać Wam ciekawe 

zajęcia i zabawy do wykonania w domu. 

Już nie mogę się doczekać, kiedy spotkamy się wspólnie w sali 

przedszkolnej i lepiej się poznamy. 

Widziałam, że wczoraj dowiedzieliście się kim jest strażnik przyrody, 

byliście też na wirtualnej wycieczce w lesie. Być może podczas długiego 

weekendu wybraliście się z rodzicami na spacer do lasu? 

Dziś dowiecie się trochę na temat tego, jak dbać o naszą przyrodę. 

Zaczynamy  

 

1. Co to jest ekologia? 

 

Na początek zapraszam Was do obejrzenia filmiku pt. „Ekokultura” 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/ekokultura-film-

edukacyjny-dla-dzieci/158011012269873/ 

 

Odpowiedzcie proszę na pytania: 

- W jaki sposób w piosence dzieci dbały o przyrodę? 

- Jakie kolory pojemników na śmieci zauważyłyście na filmie? 

Właśnie dbałość o otaczającą nas przyrodę, o środowisko, w którym 

żyjemy to właśnie ekologia. 

Zastanówcie się Kochani jak Wy wspólnie z rodzicami dbacie o przyrodę? 

 

 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/ekokultura-film-edukacyjny-dla-dzieci/158011012269873/
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/ekokultura-film-edukacyjny-dla-dzieci/158011012269873/


2. Zasady segregacji śmieci 

Popatrzcie teraz na obrazki, które są związane z dzisiejszym 

naszym tematem. 

 

 



Czy widzicie na nich coś, co już gdzieś, kiedyś spotkaliście? 

Myślę, że tak , że na co dzień podczas spacerów spotykacie takie 

pojemniki na  śmieci. Jeśli jeszcze nie wiecie do jakiego pojemnika 

co wrzucać poproście rodziców, żeby przeczytali Wam co jest 

napisane na pierwszym zdjęciu, a może patrząc na drugie zdjęcie 

jesteście w stanie sami rozszyfrować tą zagadkę? 

 

3. Kolorowanka 

Na podstawie poprzednich obrazków zapraszam Was do zabawy. 

Przygotujcie sobie kredki i spróbujcie odszyfrować na podstawie 

rysunków, który pojemnik jakim kolorem pokolorujecie.  

 

 

 



4. Zadanie  

Mam dla Was propozycję zabawy. Poproście rodziców, żebyście 

mogli razem z nimi posegregować śmieci. Dzięki temu utrwalicie 

sobie dzisiejszy temat.  

 

5. Zabawka z surowców wtórnych. 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proszę Was o wykonanie 

zabawki. Możecie użyć do tego zadania rolek po papierze 

toaletowym, nakrętek, kartonów po butach, siatek, pudełek po 

jogurtach. Pomyślcie co wykonacie? Może będzie to jakieś zwierzę,  

lalka, auto albo jakiś EKOLUDEK?  

Być może podczas wykonywania zabawki znajdziecie odpowiedź na 

pytanie, co oznacza słowo recykling? 

 

Miłoby nam było jeśli chcielibyście nam pokazać na zdjęciu Wasze 

piękne prace. 

 

Pozdrawiam, 

p. Ania 


