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JAK DBAĆ O PRZYRODĘ 

 
 Zabawa ruchowa na powitanie - Najpierw skłon 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 Zabawa – Witamy swoje paluszki  

– przelicz palce obu rąk poprzez dotyk o kolano,  

    z jednoczesnym nazywaniem ich: mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk: 

– przelicz palce obu rąk 1, 2, 3… , a potem wspak: 10, 9, 8… 

 Utrwalanie refrenu piosenki Ochroń Ziemię. Nauka  I zwrotki. 
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... 
 

  Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


 Praca plastyczna. 
Narysujcie, Wy dbacie o przyrodę.    (prace można wykonać na kartce A4)  

 Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach. 

 
 

 Piękno przyrody – słuchanie wiersza M. Buczkówny Tylko jeden raz 

 
Chcą żyć, jak i ty żyjesz, 

wszystkie na świecie zwierzęta, 

i mrówki, i żaby, i żmije, 

i pszczoła wiecznie zajęta. 

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

biedronce, jak kropki liczy, 

jaskółce, jak gniazdo kleci, 

jak pająk rozsnuwa sieci. 

I paź królowej - motyl - 

niech fruwa tęczowo - złoty, 

i ślimak środkiem dróżki 

niech pełznie, wystawia różki… 

 

Niech skacze pasikonik, 

niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i ty – żyją tylko raz 

 

 Opowieść ruchowa W lesie (według Małgorzaty Markowskiej) przy muzyce relaksacyjnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lCRsLjMeso 
 

Dzieci wykonują to, o czym opowiada Rodzic. Może towarzyszyć tej czynności muzyka relaksacyjna. 

 

Wyruszamy na wycieczkę do lasu. 
Idziemy po ścieżce.  

Las staje się gęsty – trzeba się schylać, 

przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla. 

Co jakiś czas odpoczywamy.  
Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: 

śpiewu ptaków  

stukania dzięcioła. 
Idziemy dalej.  

Widzimy w oddali sarny na polanie. 

Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy 
radośnie, podskakujemy.  

Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. 

Zasypiamy. 

dzieci maszerują dookoła, 
dzieci starają się iść po linii prostej stopa za stopą, 

wymyślają różne sposoby przedzierania się przez las, 

  

 
 

wykonują skłony głowy w tył, na boki, skręty,  

w przysiadzie, uderzają palcami o ziemię, 
  

czworakują w różnych kierunkach, 

 
biegają radośnie, podskakują, 

leżą na dywanie, 

„zasypiają” 

 Rady na odpady  
- bajka edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

- plansze edukacyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=5lCRsLjMeso
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


 
 

   
 

  



 
 

  
 

 
 



Zagadka  

 

 

Co wrzucisz do pojemnika w kolorze 

żółtym, zielonym, a co w białym? 

 

 

 

Klasyfikowanie obiektów 
       https://www.youtube.com/watch?v=RZ-deLig2Ow 

Można rozłożyć na dywanie różne przedmioty – zadaniem dziecka jest posegregować.  

Dzieci tworzą  zbiory, plansza druga np.: zbiór kredek, zbiór dinozaurów, zbiór sztućców, zbiór 

pojazdów.  

 

      
 

 Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych 

 

      
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ-deLig2Ow


 Klasyfikacja figur geometrycznych ze względu na kształt.  

Do zabawy wykorzystamy przygotowane figury geometryczne.  

Spróbuj tak rozmieścić figury, aby w każdej pętli znalazły figury o tym samym kształcie. 

 

 

 

zbiór kwadratów,  

zbiór kół, 

zbiór prostokątów, 

zbiór trójkątów. 

 

Uwaga! Na jutro możecie przygotować: rolkę po ręczniku papierowym, dwie plastikowe butelki, puszkę po 

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

 

 

DLA   CHĘTNYCH 

 
 Proste działania matematyczne: dodawanie i odejmowanie           

https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg 

 

 Układanie z figur różnych ornamentów i wzorów. 

Przykładowe rysunki:  

                                          

       

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam wszystkie Pszczółki 

 p. Danka 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg

