
DZIEŃ DOBRY DRODZY RODZICE I WY NASZE BIEDRONECZKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed nami kolejny tydzień wspólnej zabawy. Wiosna już na dobre u nas zagościła. Świat mieni się 

wieloma kolorami, słychać trele ptaków i brzęczenie owadów. Więcej czasu możemy spędzać na 
świeżym powietrzu, w ogródku, na podwórku a nawet w lesie. 

Aby móc się tym wszystkim cieszyć, my ludzie, musimy dbać o przyrodę. 
 

Temat tygodniowy: „MALI EKOLODZY" 
 
Temat dnia: „Wiemy, jak dbać o przyrodę" 
 
Cele:dziecko: 
- słucha z uwaga wiersza, 
- wypowiada się na podstawie wiersza i ilustracji, 
- jest zainteresowane otaczającym je światem i rozumie, że nie wolno go niszczyć, 
- jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń, 
- bierze udział w zabawie ruchowej, 
 
 Kochane Biedroneczki, zaproście rodziców do zabawy. 
 
1.Rozpocznijmy dziś, od zabawy paluszkowej „Moje palce". 
 
Moje palce lubią harce: (poruszamy wszystkimi palcami) 
lubią pograć na gitarce, (naśladujemy grę na gitarze) 
lubią głaskać mnie po brzuchu, (głaszczemy się po brzuchu) 
lubią drapać mnie po uchu. (drapiemy się po uchu) 
A najbardziej – daję słowo 
– lubią spać pod moją głową. (składamy dłonie i opieramy na nich policzek) 
 
My teraz, nie będziemy spać, zapraszamy do wysłuchania wiersza. 
Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz, a ty, Biedroneczko, słuchaj go z uwagą. 
 
2.Wiersz Jana Kasperkowiaka pt. „Mali strażnicy przyrody" 
 
 
Dziś ekologia modne słowo, 
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 
Jej strażnikami się ogłaszamy, 
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 piękny 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 głodne 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. 
 
Ja mówię wam, przyrodę znam. 
Więc kocham ją i chronię ją: 
Trawę, liście, kwiaty wszystkie. 
Sarny, ptaki i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby 
Krokodyle i motyle. 
 
Drogi Rodzicu, po przeczytaniu wiersza możesz porozmawiać z dzieckiem o tym, co należy robić 
aby dbać o przyrodę. Możesz zadać pytania dotyczące wiersza oraz polecić dziecku odczytanie 
obrazków symbolicznych mówiących, czego nie należy robić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Teraz zapraszamy do ogródka albo na podwórko. 
 
3. Przyroda wśród nas – zabawa bieżna. 
Dziecko swobodnie biega, podskakuje, maszeruje. Rodzic wymyśla hasła, np.: ziemia, drzewo, 
krzew. Dziecko musi jak najszybciej dotknąć nazwanego obiektu. 
 
Wykorzystując, to że jesteśmy na zewnątrz, możecie Biedroneczki pospacerować po waszym 
podwórku, ogródku i sprawdzić ,czy przyroda nie potrzebuje Waszej pomocy. Może trzeba pozbierać 



suche liście, zgrabić coś, podlać rośliny, pozbierać jakieś śmieci przywiane przez wiatr (bo, Wy 
przecież wiecie, że śmieci wrzucamy do kosza na śmieci☺). Zaobserwować co dzieje się 
w przyrodzie wiosną, jak zachowują się ptaki, owady. Musicie cichutko się zachowywać, jak 
prawdziwi przyrodnicy. 
 
Na pewno świetnie sobie poradziliście. Jesteśmy z Was dumne!!! 
 
Po południu proponujemy wykonanie karty pracy (link na naszej stronie grupowej) 
3- latki str.113 (dziecko wskazuje co było najpierw, co później a co na końcu; opowiada historyjkę)   
4- latki str  32 ( dziecko łączy śmieci z odpowiednim opakowaniem produktu) 
 
Kochane Biedroneczki, teraz, gdy pogoda jest naprawdę piękna, starajcie się jak najwięcej czasu 
spędzać na świeżym powietrzu (oczywiście na tyle, ile to możliwe). Biegajcie, skaczcie, jeździjcie 
na rowerze itp, po prostu bawcie się. 
 
To na dziś wszystko. Dziękujemy za wspólną zabawę, a Wy kochane dzieci podziękujcie swoim 
cudownym rodzicom, za to że byli razem z Wami. 
 
 
                                                                     Pozdrawiamy - Pani Kasia i Pani Ala☺ 


