
Witam moje kochane dzieci! 

Propozycje zabaw i aktywności, są do wykorzystania według wyboru, życzę udanej zabawy. 

Tematyka kompleksowa tygodnia : Dbamy o przyrodę  

Dzień 1 Oszczędzamy wodę 

1.Co zagraża przyrodzie? – swobodne wypowiedzi dzieci. Zdjęcia przedstawiające różne środowiska 

przyrodnicze: las, jezioro, park, ogród. Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające różne środowiska 

przyrodnicze: las, jezioro, park. R. zwraca ich uwagę na piękno przyrody. Dzieci swobodnie 

wypowiadają się na temat zwierząt i roślin żyjących w tych środowiskach. Wspólnie zastanawiają się, 

co może zagrażać przyrodzie.  

 

 



 

 

 

2. Zabawa z wykorzystaniem obrazków – Co służy przyrodzie? 

 Różne obrazki, w tym przedstawiające np. papierek po cukierku i kosz na śmieci. R. układa przed 

dziećmi dwa obrazki przedstawiające np. papierek po cukierku i kosz na śmieci. Dzieci nazywają 

obrazki. R. układa zdanie z nazwami tych obrazków,  

np.: Papierek wrzucamy do kosza na śmieci. Dzieci powtarzają zdanie za R. 

 

3. Rozwiązywanie zagadek słuchowych.  

dźwięk wody   https://www.youtube.com/watch?v=oAMM34jZQWE 

padający deszcz   https://www.youtube.com/watch?v=F6kiRIg8fBM&vl=pl 

Dzieci wsłuchują się w odgłosy. Z pomocą R. próbują je rozpoznać i nazwać. 

 

4.Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAMM34jZQWE
https://www.youtube.com/watch?v=F6kiRIg8fBM&vl=pl


 

Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się robić to bardzo 

dokładnie. Tego dnia jak zwykle wyjęła z kubeczka pastę i szczoteczkę, odkręciła kran i zaczęła 

szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek z dinozaurem stał 

bezczynnie obok. – Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała 

podczas mycia zębów – powiedziała pani. – Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie 

mamy kubeczki. – Znowu zapomniałam – westchnęła dziewczynka. – Ale ja przecież nie leję dużo 

wody. Tylko troszeczkę. Naprawdę. – Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien 

eksperyment. Może to cię przekona do oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij 

myć zęby. W tym czasie pani wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. 

Zacznij myć zęby – powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran. – Skończyłam! – 

zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i zaniosła miskę z wodą do sali. 

Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki. – A teraz kolejno nabierajcie wodę z miski do 

swoich kubeczków. – Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to 

możliwe? To ja zużywam aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka. – Niestety tak. Codziennie 

myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zużywa cała nasza grupa. – To ja już na pewno się 

poprawię. Obiecuję. – Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, 

w których brakuje wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo głębokie studnie, żeby 

się do niej dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo. – Proszę pani, ale 

przecież w morzu jest mnóstwo wody – zawołała Kasia. – Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się 

do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. 



Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy marnować jej bez potrzeby. – W takim razie w domu też 

zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas mycia zębów – obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły. 

– W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej rymowanki. 

Posłuchajcie: Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę! Wszystkie dzieci już po chwili zapamiętały 

słowa rymowanki. Obiecały również, że nie będą marnować wody. 

 5.  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

R. zadaje pytania:  

− W jaki sposób Ada myła zęby?  

− Dlaczego należy oszczędzać wodę? 

6. Pomaluj kredkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 Temat dnia: Dbamy o ogródek 

1.Oglądanie zdjęć ogrodów.  Dzieci wypowiadają się na temat ilustracji przedstawiających ogrody. 

Mówią, co jest na nich przedstawione, wskazują charakterystyczne narzędzia potrzebne do pracy 

w ogrodzie. R. zwraca uwagę dzieci na występującą w ogrodzie różnorodność fauny i flory. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Nauka piosenki  Piosenka    ♫ ♫ Ekologia ♫ ♫  

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

 

Ekologia – słowo znane, 

W całym świecie powtarzane. 

Znaczy, by nie było śmieci 

i świat czysty miały dzieci. 

Kto chce chronić środowisko 

Musi o nim wiedzieć wszystko 

Więc dlatego dziś się uczmy 

Jak najlepiej chronić je. 

 

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę, 

Czysty domek chce mieć przecież. 

A gdy tylko patrzy wkoło, 

To co widzi? Wszędzie śmieci, 

Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie 

I od święta i na co dzień. 

Każdy śmieć do kosza włóż 

Wtedy czysto będzie już! 

 

3. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Co przyda się w ogrodzie? 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg


 

 Obrazki przedstawiające różne przedmioty (konewkę, grabie, łopatę, taczka, garnek, szczotkę do 

włosów), obrazek przedstawiający ogród. R. pokazuje obrazek przedstawiający ogród, w którym 

odbywają się różne prace (wiosną). Obok niego układa obrazki przedstawiające różne przedmioty 

(konewkę, grabie, łopatę, taczkę, garnek,  szczotkę do włosów). Dzieci wybierają obrazki 

przedstawiające te przedmioty, które przydadzą się do pracy w ogrodzie. Wymieniając pasujące do 

obrazka elementy, mówią, w jaki sposób się je wykorzystuje w ogrodzie. 

 

 

   

 

 



  

  

 

 

 

 

 4. Zabawa paluszkowa według Krzysztofa Sąsiadka – Biedronka.  

R. prosi dzieci o naśladowanie jego ruchów; wyciąga przed siebie obie dłonie i recytuje wierszyk. 

Podczas kolejnych wersów R.  palcami jednej ręki dotyka palców drugiej ręki, zaczynając od 

najmniejszego. Na koniec wykonuje dłonią zygzaki i unosi ją ku górze. 

 Biedronka mała robaczki spotkała: z tym się przywitała, tego pogłaskała, temu pomachała, tego 

zabrać chciała, z tym się pożegnała… i do nieba poleciała.  

R. powtarza zabawę kilka razy. Następnie przekazuje dzieciom ciekawostkę na temat znaczenia 

biedronek w przyrodzie.  

Biedronka to pożyteczny chrząszcz. Zjada mszyce, które żywią się sokami roślin uprawianych 

w ogrodzie. 

 



5. Omówienie plansz jak dzieci mogą dbać o przyrodę 

 

 

 

 

 

Dzień 3   Temat dnia: Sadzimy rośliny 

 

1.  Ćwiczenie pamięci – Kwiaty ogrodowe.  

Sylwety kwiatów ogrodowych, np.: hiacynta, tulipana, bratka, róży. R. układa na stole sylwety kwiatów, 

np.: hiacynta,  tulipana, bratka, róży. Dzieci podają nazwy kwiatów uprawianych w ogrodzie i je liczą. 

Wskazują, który kwiat jest: pierwszy, drugi, trzeci, a który – czwarty. Następnie odwracają się, 

R. chowa sylwetę jednego kwiatu. Dzieci patrzą i odgadują, którego kwiatu brakuje, po czym 

odtwarzają początkowy układ kwiatów – dokładają odpowiedni kwiat. 



    hiacynt 

tulipan 

 

bratek 

 



 róża 

 

2.Luluś - Narysuj mi kwiatek S01E05 HD // Kreskówki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=rMYcY1515Ws 

 

 

3. Rysuj po konturach tulipana. Wyklej  kwiatek kolorowym papierem. Pamiętaj , że wyklejamy małymi 

kawałeczkami papieru. 

Pomoce: kredki, klej, kolorowy papier 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMYcY1515Ws


Dzień 4  Temat dnia: Segregujemy śmieci 

 

Kolorowe kosze                                

Śmieci do nich noszę 

Pięknie segreguję 

Kolorów pilnuję 

 Do żółtego kosza                                                          

Wrzucam plastikowe 

A do niebieskiego 

Śmieci papierowe 

                                                                                                              

Zielony pojemnik 

Na szkło kolorowe 

Czerwony połyka 

Śmieci metalowe 

  



Jest jeszcze kosz biały 

Na bezbarwne szkło 

Wiesz już, co gdzie wrzucać 

Zapamiętaj to!                                                  

  

Segreguj odpady 

Poznaj świat kolorów, naucz się wyborów! 

 

  

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

 

3.Wykonanie ekologicznych instrumentów.: plastikowe butelki, fasola, groch lub kasza gryczana, 

mocny klej, taśma klejąca. R. pyta dzieci, co można zrobić z materiałów odpadowych. Dzieci podają 

swoje propozycje. R. proponuje wykonanie ekologicznych instrumentów. Dzieci wykonują ekologiczne 

grzechotki – wsypują do plastikowych butelek fasolę, groch lub kaszę gryczaną. R. szczelnie zamyka 

pojemniki, używając do tego mocnego kleju.  

 

 

 

 

 

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


4. Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Wszędzie czysto.  

Czysty dom i czysty ogród, w lesie czysto, w polu też.  

Czysta rzeka i jezioro, samo zdrowie – wierz mi, wierz.  

Brudu nie chce widzieć wcale ani morze, ani niebo.  

Taką cichą mam nadzieję, nie wiecie dlaczego?  

Bo od kogo to zależy, aby czysty był nasz świat?  

By ptak śpiewał, strumyk szemrał, by w ogrodzie zakwitł kwiat?  

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

 R. pyta dzieci:  

− W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto?  

− Od kogo zależy czystość świata? 

 − Jak wygląda świat, kiedy jest czysty?  

5. Zabawa Wiem, jak dbać o przyrodę.  

Pojemnik z klockami -  R. kontynuuje rozpoczętą wcześniej rozmowę.  

Pyta dzieci: Co możemy robić, by chronić przyrodę?  

Dzieci wypowiadają się swobodnie.  

R. uzupełnia ich wypowiedzi. 

 Następnie proponuje zabawę. Wypowiada zdania. Dzieci, które zgadzają się z tym, co mówi R., 

pobierają z pojemnika stojącego na środku koła po jednym klocku, wracają na swoje miejsca i układają 

klocki przed sobą, w jednej linii.  

Przykłady zdań: Oszczędzamy wodę. Wyrzucamy śmieci do kosza. Segregujemy śmieci, wrzucając je 

do odpowiednich pojemników. Sadzimy drzewa i kwiaty. Nie depczemy roślin. Nie zrywamy roślin, 

które są pod ochroną. Nie łamiemy gałęzi. Chodzimy po chodnikach. Oszczędzamy papier. 

 



6. Pokoloruj rysunek 

 

 

 

 

 


