
SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW! 

                                                                                 

TEMAT TYGODNIA  „ DBAMY O PRZYRODĘ ”. 

Propozycje zabaw i aktywności związanych z tematem: 

1. Zaczynamy od zestawu ćwiczeń porannych. 

- zabawa z rodzicem „Toczymy zwalony pień ”. Najpierw dziecko jest przewróconym 

przez burzę pniem drzewa- leży na podłodze, rodzic delikatnie turla pień w różnych 

kierunkach, po chwili następuje zamiana ról. 

- zabawa z rodzicem „ Piłujemy drzewo”. Dziecko z rodzicem stoją twarzami do siebie. 

Podają sobie ręce i naprzemiennie przeciągają je do przodu i do tyłu,               z 

równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia- naśladują piłowanie drzewa. 

-  zabawa z gazetą, dziecko zgniata gazetę, formuje z niej kulę. Następnie 

manipuluje  nią zgodnie z poleceniami: tocz kule wokół siebie, podrzucaj kulę, rzucaj 

kulę do rodzica, przekładaj kulę z lewej ręki do prawej, wrzuć kulę do kosza. 

- zabawa z rolka po papierze toaletowym, wykonywanie przeskoków obunóż przez 

rolkę w przód i w tył. 

- ćwiczenia oddechowe, dziecko wykonuje długi wdech nosem, a następnie wydech 

powietrza ustami. 

2. Dziś posłuchamy nowej  piosenki „ Ochroń Ziemię” . Porozmawiajcie z dziećmi na 

temat piosenki. 

„ Ochroń Ziemię” 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli. 

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi 

chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, 

śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci 

i zasłania słońce. 

 

Ref. Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja - jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. 

 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci 

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, 

nic się nie zmieni. 

W ogromnym kosmosie 

Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją każdy mały człowiek 

nauczy się lubić... 

 

Ref. Ochroń Ziemię... 

Proponowane pytania do piosenki 

- Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

- Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 

- Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

- Co oznaczają słowa piosenki: „ W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, 

 gdy ją mały człowiek zacznie lubić?”. 



3. Zabawa dramowa- „ My, drzewa”. 

Dzieci są drzewami. Rodzic opowiada co działo się z lasem, drzewami, a dziecko wciela się w role 

drzew i uzewnętrznia stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń 

opisywanych przez rodzica. 

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, 

 wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały lata, 

powoli zachodziły zmiany-wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. 

A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili do lasu-drzewa wystraszyły się, 

co się z nimi stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, 

co się dzieje. 

  

4. Co to jest las?- zabawa w skojarzenia 

Dziecko podaje swoje skojarzenia ze słowem las (można zapisać skojarzenia na kartonie) 

Może wymienić zwierzęta żyjące w lesie. Przypomnienie ogólnej budowy drzewa: korzenie, 

 pień, gałęzie, korona z liśćmi. Określenie, które części roślin rosną pod ziemią, a które nad ziemią. 

Wyjaśnienie słów Lasy to płuca Ziemi. ( Lasy produkują tlen, którym oddychamy, 

zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne). 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

5. Zabawa graficzna – „ Drzewo”. 

Rysujemy dla dziecka kontur drzewa. W zależności od kształtu drzewa dziecko wypełnia rysunek 

trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami ( drzewa rozłożyste, liściaste). Można po zabawie 

przeliczyć ile trójkątów lub kół dziecko użyło do stworzenia korony drzew. 

6. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „ Strażnicy przyrody” 

- Co robiły dzieci w lesie? 

- Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

- Jak wy zachowujecie się w lesie? 

Kolorowanie rysunków zwierząt, Karty pracy, cz.4, s. 12-13. 

2. Poznajemy litery Ż, ż- podaj kilka przykładów słów ,w których głoskę słychać na początku i na końcu 

wyrazu. Podziel je na sylaby i na głoski . Spróbuj kreślić litery w powietrzu ,na podłodze , na plecach 

rodzica . Uzupełnij karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 64-67 

2. Poznajemy litery H,h- podaj kilka przykładów słów ,w których głoskę słychać na początku i na końcu 

wyrazu. Podziel je na sylaby i na głoski . Spróbuj kreślić litery w powietrzu ,na podłodze , na plecach 

rodzica . Uzupełnij karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70-73. 

 

Dziękuje rodzicom za nadesłane prace.. Pozdrawiam serdecznie 

   

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs

