
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Serdecznie zapraszamy do zabaw podsumowujących tematykę proekologiczną. 

 

Piątek 24.04.2020 

Temat dnia: „Jesteśmy strażnikami przyrody” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija logiczne myślenie 

• formułuje dłuższe wypowiedzi 

• rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska 

• wyraża szacunek wobec przyrody ożywionej 

• układa obrazek z części 

• uczestniczy w zabawach ruchowych 

• poszerza wiedzę proekologiczną 

 

1. „Przywitanka” 

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia przywitajmy się gestem i słowem. Drogie dzieci możecie 

uściskać rodziców i rodzeństwo, powiedzieć do ucha coś miłego, a później zamieńcie się 

rolami. My również gorąco Was witamy i posyłamy buziaki.  :* :* :*  

2. „W kontakcie z naturą” – bajka ekologiczna 

Podsumowując tematykę tygodnia zapraszamy do obejrzenia bajki  pt. „W kontakcie z naturą”. 

Następnie prosimy krótko omówić jej treść. Poniżej podajemy link do bajki. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

3. „Prawda, czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna 

Proponujemy zabawę polegającą na tym, że rodzice czytają kolejno poniższe zdania, a dzieci  

udzielają odpowiedzi, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

- Ekolog nie krzywdzi zwierząt i nie niszczy roślin. (prawda) 

- Na Ziemii jest więcej lądów niż mórz. (fałsz) 

- Dbanie o przyrodę to segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii. (prawda) 

- Motyle mają cztery łapki i ogonek. (fałsz) 

- Kukułka podrzuca jaja do gniazd innych ptaków. (prawda) 

- Odpady plastikowe wrzucamy do niebieskiego kosza na śmieci. (fałsz) 

- Nad wiosenną łąką latają kolorowe motyle. (prawda) 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


- Bociany zimują w Polsce. (fałsz) 

- Pszczoły i trzmiele zapylają kwiaty. (prawda) 

- Do życia potrzebna jest woda. (prawda) 

- Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg. (fałsz) 

- Ryby mają skrzydła. (fałsz) 

- Zęby należy myć pod bieżącą wodą. (fałsz) 

- Niedźwiedzie budzą się ze snu zimowego. (prawda) 

- Żyć ekologicznie to znaczy dbać o środowisko. (prawda) 

4. „W lesie” – zestaw zabaw ruchowych 

Proponujemy trochę się poruszać, żeby rozwijać swoją sprawność fizyczną. 

„Zajączki wchodzą do norki” – dzieci chodzą na czworakach. Na hasło rodzica: „Do norki” – 

dzieci chowają się w wyznaczonym wcześniej miejscu np.: pod krzesłem lub krzaczkiem. 

„Drzewa” – dzieci stoją i poruszają rękami najpierw powoli, następnie przechylają się, 

poruszając całym ciałem, nie odrywając stóp od podłoża. 

„Idziemy między kałużami” – dzieci swobodnie się poruszają, a na hasło: „Kałuża” – idą, 

wysoko podnosząc kolana. 

 „Przesuwamy głaz” – dzieci ustawione są w parach. Jedna osoba jest skałą (w klęku 

podpartym), a druga stara się ją przesunąć. Następnie należy zamienić się rolami.  

 „Żabki” – dzieci kucają, opierają dłonie na podłodze i naśladują żabie skoki. 

 „Spacer po lesie” – dzieci spacerują we wspięciu na palcach. Wykonując wdech nosem, unoszą 

wyprostowane ręce nad głowę, wykonując wydech ustami, opuszczając ręce. 

5. „Kochamy Ziemię – naszą planetę” – puzzle 

Przygotowałyśmy dla Was obrazek do wydrukowania, który jest umieszczony na końcu 

scenariusza zajęć, ale może to być dowolnie wybrany obrazek o tematyce przyrodniczej. 

Prosimy rodziców o pocięcie obrazka na kilka elementów (od pięciu do ośmiu). Dzieci układają 

obrazek w całość i przyklejają równo na kartce papieru. 

6. „Jak możemy dbać o przyrodę?” – burza mózgów 

Zachęcamy rodziców o zadanie dzieciom powyższego pytania i zapisanie ich wypowiedzi na 

dużym arkuszu papieru. Prosimy, aby dzieci starały się wypowiedzieć w kilku zdaniach, by było 

to jak najwięcej ciekawych pomysłów. W ten sposób powstanie „Kodeks strażnika przyrody”. 

7. „Segregujemy śmieci” – zajęcia popołudniowe 

Po południu proponujemy wykonać dwie karty pracy z podręcznika nr 3 na str. 32, 33. 

Pobawcie się też w ulubione zabawy w domu i na podwórku. 



 Życzymy miłej zabawy! 

Serdecznie pozdrawiamy, 

Pani Beatka i Pani Justynka ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


