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TEMAT: DBAMY O ŚRODOWISKO. 

 

 

1. Wysłuchaj wiersza A. Widzowskiej „Przyjaciele przyrody” 

(przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu 

umieszczonym na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

„My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta, - całą przyrodę! 

To źle marnować wodę w kąpieli  

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

- Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

- Ja także! - wrzeszczy ze szkła butelka. 

- W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 

- Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki!  



Pstryk! Pamiętajmy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!  

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje”. 

 

2. Rozmowa na temat treści wiersza. 

 

 

 Czy dzieci z przedszkola wiedzą, że o Ziemię należy dbać?  

 Kiedy bardziej oszczędzamy wodę: podczas kąpieli czy, gdy bierzemy 

prysznic? 

 Jak może zaszkodzić przyrodzie wyrzucona torba foliowa, a jak szklana 

butelka? 

 Dlaczego powinniśmy segregować śmieci? 

 Co należy zrobić, gdy wychodzimy wieczorem z pokoju? 

 Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? 

 Co ma się stać tym, którzy nie dbają o przyrodę? 

 

 

3. Zabawa ruchowa: „Ziemia, woda, powietrze”.   

Rodzic mówi hasło, a dziecko wykonuje zadania. 

 

Ziemia - dotyka dłońmi podłogi, przykucając jednocześnie.   

Woda - chwyta się dłońmi za kolana.   

Powietrze - podnosi ręce do góry, wskazując przestrzeń nad sobą.   

  

4. Karta pracy: Krzyżówka. (Załącznik 1) 

Rozwiąż krzyżówkę (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to 

na komputerze). 

 



5. Oglądanie obrazków, porównywanie ich. 

 

 Czym różnią się obrazki?  

 Czy łatwo rozpoznać, że to jest to samo miejsce?  

 

 

 

6. Zabawa: „Dokończ zdanie”.  

Rodzic mówi początek zdania, a dziecko za każdym razem próbuje podać jego 

inne zakończenie. Na przykład: 

 

Dbać o przyrodę to znaczy... (nie zrywać roślin). 

Dbać o przyrodę to znaczy... (nie deptać trawników). 

Dbać o przyrodę to znaczy... (oszczędzać wodę). itd. 

 



7. Karta pracy: Zachowania właściwe i niewłaściwe. (Załącznik 2) 

Obejrzyj obrazki. Pokoloruj okienko z napisem tak - jeśli zachowanie dzieci jest 

właściwe, okienko z napisem nie - jeśli zachowanie jest niewłaściwe (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze bez 

kolorowania, wskaż tak lub nie). 

 

8. Zabawa ruchowa z elementem celowania: „Wrzucamy śmieci do 

kosza”.  

Dziecko potrzebuje gazetę, robi z niej kulki, ściskając najpierw prawą ręką, a 

potem lewą. Rodzic ustawia kosz w określonej odległości od dziecka. Dziecko 

rzuca kulkami z gazety do kosza. 

 

9.  Zabawa z rymowanką.  

Dziecko uczy się rymowanki wspólnie z Rodzicem, potem mówi ją ze złością, 

smutkiem i radością. 

 

Lasy to płuca ziemi 

i o nie dbamy. 

Nie niszczymy ich, 

nie śmiecimy w nich. 

Tylko w ciszy patrzymy i głęboko oddychamy.  

  

10. Karta pracy: Śmieci. (Załącznik 3) 

Policz butelki w każdym worku. Zwróć uwagę na ich kolory. Połącz za pomocą 

linii worek z odpowiednim działaniem. Zapisz, ile śmieci każdego rodzaju leży 

na stercie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Rozwiąż krzyżówkę (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to 

na komputerze). 

 



Załącznik 2 

Obejrzyj obrazki. Pokoloruj okienko z napisem tak - jeśli zachowanie dzieci jest 

właściwe, okienko z napisem nie - jeśli zachowanie jest niewłaściwe (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze bez 

kolorowania, wskaż tak lub nie). 

 

 



Załącznik 3 

Policz butelki w każdym worku. Zwróć uwagę na ich kolory. Połącz za pomocą 

linii worek z odpowiednim działaniem. Zapisz, ile śmieci każdego rodzaju leży 

na stercie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Policz krokusy na obrazkach. Narysuj w polach pod obrazkami odpowiednią 

liczbę kropek. Dodaj je i uzupełnij ostatnie pole kropkami. 

 

 

Nazwij zdjęcia. Podziel ich nazwy na głoski. Zaznacz liczbę głosek według 

wzoru. 

 

 



Rozwiąż sudoku. Narysuj kwiatka, motyla, pszczołę i biedronkę w 

odpowiednich miejscach. Pamiętaj, że w każdym wierszu i w każdej kolumnie 

poszczególny obrazek może pojawić się tylko raz. 

 

 

 

 

 

 


