
Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę 

 

20.04.2020r. 

Temat: Czysto wokół nas 

 

 
I. Co to jest przyroda? – wyjaśnienie określenia przyroda na podstawie wysłuchanego 

wiersza D. Gellnerowej i obrazków. 

 

Co to jest przyroda? 

D. Gellnerowej.  

 

- To drzewo i kwiaty, 

 

 

 

liście i woda.                       

 

 

 

 

Motyl nad łąką,                                       

biała stokrotka. 

 

 

 

- Przyroda jest wokół,  

wszędzie ją spotkasz! 

Ptak rozśpiewany,                                    

grające świerszcze… 

 

powiedzcie proszę, 

co jeszczem co jeszcze? 



- Kochaj przyrodę!                  

Omijaj w lesie                                           

Sadzonki młode! 

- Szanuj przyrodę! 

Kochaj przyrodę! 

Kwiatom w doniczkach 

nie żałuj wody!  

Dbaj o trawniki! 

Niech koło domu                                      

Będzie wesoło! 

Będzie zielono! 

 

 

 

 

 

II. Obietnica – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat 

niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka. 

 

Obietnica 

Iwona Salach 

 

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 

Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 

A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic, czytając wiersz, pokazuje obrazki miejsc zanieczyszczonych, np.: lasu, rzeki 

lub miejsc zniszczonych przez pożar. Omawia z dzieckiem, jak należy zachowywać 

się w lesie. Rodzic pyta: Czy w lesie możemy śmiecić?; Dlaczego nie możemy 

śmiecić?. Jeszcze raz czyta dwa pierwsze wersy wiersza i razem z dzieckiem tworzy 

kodeks małego ekologa. Na dużym kartonie rodzic z dzieckiem wspólnie rysują las, po 

narysowaniu rodzic pyta dziecko: Czy (imię dziecka) obiecuje, że przyrodę uszanuje?. 

Następnie wspólnie dorysowują rzekę oraz zwierzęta, rodzic zadaje pytanie: Czy 

obiecujesz nie straszyć zwierząt i nie zanieczyszczać rzek?. Na  koniec dziecko odbija 

swoją dłoń pomalowaną farbami na plakacie, jako znak przysięgi.  

 

 

III. „Czysto wokół nas” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje w rytm dowolnej 

spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie, rodzic wypowiada zdania zawierające 

prawdziwe informacje i te niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, 

dziecko klaszcze, gdy są nieprawdziwe, robi przysiad.  

Przykładowe pytania: 

W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach. 

W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki.  

Nie zostawiamy w lesie papierków. 

W lesie zachowujemy się cicho. 

Nie łamiemy gałęzi z drzew. 

W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin.  

Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody. 

Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci.  

 

 



IV.  „Porządkujemy zabawki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów. Rodzic 

rozkłada na dywanie np. maskotki w różnych kolorach oraz samochody (lub inne 

zabawki) – małe i duże. Prosi dziecko, aby uporządkowało zabawki. Zadaniem 

dziecka będzie oddzielić np. brązowe maskotki od pozostałych oraz samochody (lub 

inne zabawki) duże od małych. Tak posegregowane zabawki dziecko układa na 

półkach. Jest to dobry moment, aby dziecko (z małą pomocą rodzica) zrobiło porządek 

w swoich zabawkach.  

 

 

V. Zapraszamy do posłuchania piosenki   ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologicznej 

piosenki dla dzieci) 

Oczywiście warto porozmawiać z dzieckiem o czym była piosenki i wytłumaczyć 

niezrozumiałe słowa. 

 

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

 

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia 

Marzena i Michalina   

 

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

