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Temat dnia: Smog – co to za stwór? 
 

 
Cele operacyjne  
 

Dziecko: 
- uważnie słucha piosenki oraz czytanego opowiadania,  
- odpowiada na zadane pytania,  
- wykonuje pracę plastyczną. 

 

Metody: 
- słowna: wysłuchanie piosenki oraz opowiadania; rozmowa na temat 
opowiadania; rozmowa na temat ilustracji, 
- obserwacji: oglądanie ilustracji, 
- czynna: wykonanie pracy plastycznej.  
 
 

Przebieg:  
 

1. Piosenka powitalna „Smog – zatrzymaj zmorę w porę”. 
https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70 

 
Smoków się dzisiaj nikt nie boi, 
Smoków się dzisiaj nikt nie lęka, 

Bo smoki, istnieją , mili moi 
w bajkach, albo w legendach. 

W powietrzu zaś żyje zmora prawdziwa 
co straszy ludzi w chłodne wieczory, 

nie smokiem a smogiem się ona nazywa, 
groźniejsza niż wszystkie potwory. 

 
Zatrzymaj zmorę w porę! 

Bo to jest chore! 
 

Gdy palą się w piecach odpadki i śmieci 
w kominach miasta ta zmora się budzi. 

Zatruwa dorosłych, zatruwa dzieci 
zła to wiadomość dla ludzi. 

Czas by rozwiązać ten problem wreszcie 

https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70


i sieci zastawić na wroga-smoga. 
Zmniejszymy spaliny i dymy w mieście 

do zdrowia jedyna to droga. 
 

 
2. Wysłuchanie opowiadania „Chory domek”. 
(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym 
na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 
„W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym 

kominem. Pewnego dnia stało się coś dziwnego… Mieszkańcy domku rozpalili w 
dużym węglowym piecu rzeczy, które wpadły im w ręce, a były to śmieci, 
gumowe stare zabawki… Z komina zaczął unosić się czarny, duszący dym, który 
natychmiast rozprzestrzenił się wokół domu i okolicy. I tak było codziennie aż do 
momentu, kiedy dom zachorował. Zaczął się dusić i kaszleć, a piękny czerwony 
komin nie mógł oddychać… Wezwano doktora, który sprawdził i bardzo 
dokładnie przebadał piec. Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym 
mieszkańcy zielonego domku w nim palili. Wystawił receptę na natychmiastową 
wymianę pieca i zakaz spalania śmieci. Po jakimś czasie dom był całkowicie 
zdrowy. W okolicy z daleka było widać piękny, zielony domek z czerwonym 
kominem, nad którym świeciło słońce i nad którym unosił się biały dym”. 

 
 

3. Rozmowa na temat opowiadania. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- Czym mieszkańcy rozpalili w piecu? 
- Jaki dym zaczął unosić się z komina? 
- Kogo wezwano do chorego domku? 
- Co zalecił doktor po przebadaniu domku? 
- Jaką receptę wystawił doktor? 
- Czy dom wyzdrowiał? 
 
 
4. Zapoznanie się z ilustracjami. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 

 
- Co widzimy na obrazkach? 
- Czy obrazki są takie same? 
- W którym domku chciałbyś mieszkać? 
 



 
 
 

 



5. Praca plastyczna – pokoloruj rysunek. 
  

 
 
 

 
 

 
 


