
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misiaczki! 

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką dotyczącą ekologii. 

Dzisiaj zapoznamy Was z pojęciem „ekologia” w oparciu o wiersz. 

 

Poniedziałek 20.04.2020 

Temat dnia: „Mali ekolodzy” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha recytowanego wiersza 
• wypowiada się na temat treści utworu 
• rozumie pojęcie „ekologia” 
• uczestniczy w zabawach ruchowych 
• wykonuje prawidłowo ćwiczenia grafomotoryczne 
• potrafi zrobić pracę z odpadów wg własnego pomysłu 
• wie, jak segregować śmieci 

 
1. „ Co to jest przyroda?”- burza mózgów 

Dzisiejsze zajęcia proponujemy zacząć od zadania dzieciom pytań, czy wiedzą, co kryje się pod 
pojęciem przyrody i dlaczego powinniśmy o nią dbać. 

2. „Mali ekolodzy” 

Kolejną propozycją jest wysłuchanie przez dzieci wiersza recytowanego przez rodziców. 

 

„Mali strażnicy przyrody”     J. Kasperkowiak 

Dziś ekologia modne słowo, 

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się oglaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 



bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm ptaki, sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali, 

uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

Po przeczytaniu wiersza prosimy rodziców, aby przeprowadzili z dziećmi krótką rozmowę na 
temat jego treści.  

 

3. „Zbieramy śmieci” - zabawa ruchowa 

Zachęcamy teraz do zabawy ruchowej. Dzieci poruszają się swobodnie, rozglądając się wokoło. 
Na umówiony sygnał zatrzymują się i wykonują w małym rozkroku skłony w przód. (3x) 

4. „Segregujemy śmieci” - karty pracy 

Przypominamy dzieciom kolory pojemników na odpady: kolor zielony- szkło, kolor niebieski- 
papier, kolor żółty- plastik, kolor czerwony- metal, kolor brązowy- odpady biodegradowalne, 
kolor czarny- odpady mieszane. Po czym proponujemy wykonanie kart pracy z podręcznika nr 
3 na str. 30, 31.  

5. „Sprzątamy świat” - zestaw ćwiczeń ruchowych 

Pomoce: puszka po napoju, rolka po papierze toaletowym, gazeta, kartoniki w kolorach 
pojemników na śmieci, kilka przedmiotów-śmieci przeznaczonych do wyrzucenia. 

„Segregujemy śmieci” - rodzice rozkładają na podłodze w rozsypce przedmioty-śmieci.  
W innym miejscu układają w szeregu kolorowe kartoniki. Dzieci biegają między przedmiotami. 
Na hasło: „segregujemy śmieci”- dzieci zanoszą zebrane przedmioty na odpowiednie kartoniki. 



„Poturlaj puszkę” - dzieci pokonują wyznaczoną przez rodziców trasę, idąc na czworakach i 
turlając przed sobą puszkę po napoju. 

„Podnieś puszkę” - dzieci w siadzie ugiętym z rękoma opartymi z tyłu o podłogę chwytają 
stopami puszkę i podnoszą nogi w górę. (5x) 

„Za papierową rolką” - dzieci czołgają się po wyznaczonej przez rodziców trasie, dmuchając na 
leżacą przed sobą rolkę po papierze toaletowym. 

„Traf do celu” - dzieci z gazet robią kule. Na hasło: „traf do celu” - na zmianę jedną i drugą ręką 
starają się trafić kulą do wyznaczonego  przez rodziców celu. (5x) 

„Marsz małych ekologów” - dzieci maszerują we wspięciu na palcach. Wykonując wdech 
nosem, unoszą wyprostowane ręce nad głowę, wykonując wydech ustami, opuszczają ręce. 

6. „Zrób coś ze śmieci” 

Po południu drogie dzieci możecie wykonać dowolną pracę plastyczno-techniczną  
z wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów. 

 

Wykorzystajcie też wolny czas na ulubioną zabawę tematyczną np.: 

„W warsztacie samochodowym”, 

„Na budowie”, 

„W gabinecie lekarskim”, 

„Dom” 

 

 

Życzymy miłego dnia i dobrej zabawy! 

Serdecznie pozdrawiamy! 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

  

 


