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Temat: Ekoprzyjaciele 

 

 
I. „Papierowe kule” – zabawa ruchowa z zachowaniem równowagi. Rodzic daje 

dziecku kulki z gazet. Zadaniem dziecka jest ułożenie ścieżki, po której dojdzie do 

lasu. Następnie dziecko przechodzi po ścieżce stopa za stopą.  

 

II. Co to jest ekologia – słuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika połączone z 

rozmową. 

 

Co to jest ekologia 

Danuta Klimkiewicz, Wiesław Drabik 

 

Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy? – powiedz, sowo! 

Sowa chwilkę pomyślała 

i odpowiedź taką dała: 

To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nimi, bo to wszystko, 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować 

– powiedziała mądra sowa. 

 

Rodzic pokazuje obrazki: zwierząt, lasu, rzeki, ptaków i pyta dziecko: Co to jest 

ekologia?; Czy możemy niszczyć środowisko?.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. „Ekoludek” – praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych. Dziecko wykonuje 

ekoludka według własnego pomysłu z różnych dostępnych materiałów wtórnych, np.: 

rolek po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, kolorowych gazet, pudełek 

po produktach spożywczych, włóczki, nakrętek plastikowych.  

Podczas wykonywania pracy można słuchać i śpiewać piosenkę ZoZi - Świat w 

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

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


Ciekawe jesteśmy, jak będą wyglądać Wasze ekoludki, może prześlecie nam ich 

zdjęcia na adres: edukacjajezyki@gmail.com  

Z przyjemnością je obejrzymy  

 

IV. „Plakat małych ekologów” – praca plastyczna. Rodzic rozkłada na dywanie w 

różnych miejscach fragmenty obrazków: lasu, rzeki z rybami, zwierząt i ptaków 

leśnych (wyciętych z różnych gazet, czasopism) i  prosi, by dziecko wybrało sobie 

obrazki, które wykorzysta do wykonania plakatu. Następnie dziecko nakleja wybrane 

przez siebie obrazki na dużą kartkę. Na koniec wykonuje wspólnie z rodzicem ramkę 

wokół plakatu, wykorzystując takie materiały jak: ścinki kolorowej bibuły, kawałki 

folii aluminiowej, sznurka, paseczki folii bąbelkowej, ścinki materiału, itp.  

 

V. „Echo na instrumentach” – zabawa muzyczna. Rodzic daje dziecku różnej wielkości 

plastikowe butelki, groch, ryż, kaszę. Dziecko przesypuje produkty do butelek z 

użyciem łyżek i lejków. Następnie z pomocą rodzica zakręca butelki. Można je 

ozdobić kawałkami kolorowego papieru samoprzylepnego (naklejkami). Po 

zakończeniu pracy, rodzic wygrywa prosty rytm, który dziecko powtarza, używając 

swoich instrumentów.  

 

VI. Na zakończenie zapraszamy Was do wspólnej zabawy ruchowej przy piosence  

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA  

 

 

Gorąco Was pozdrawiamy!                         

Marzena i Michalina   
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