
 

Witam Was kochane dzieci, po dłuższej przerwie. W tym tygodniu utrwalimy 

sobie wiadomości dotyczące ochrony przyrody. Do dzisiejszych zajęć potrzebne 

będą: gazeta, coś wykonane z plastiku, coś szklanego, papier, kartki w kolorze: 

żółtym, zielonym i niebieskim, szalik lub chustka, dzwoneczek lub szklanka i 

łyżeczka. 

To zaczynamy! 

1. Zabawa „Gazetowa piłeczka”- proszę abyście z kawałka gazety zrobili 

kulkę. Połóżcie gazetową piłeczkę na podłodze i nabierając powietrze 

noskiem mocno dmuchali, tak aby piłeczka się turlała. 

2. Usiądźcie grzecznie a mama lub tata przeczytają Wam wiersz. 

 

„Co to jest ekologia?” W. Drabik 

Ekologia – mądre słowo 

a co znaczy – powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

-powiedziała mądra sowa. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Co oznacza słowo ekologia? 

- W jaki sposób możemy dbać o środowisko? 

- Co to znaczy segregacja śmieci? 

- Jakie są i co oznaczają kolory kubłów lub worków na śmieci? 



    3. Posłuchajcie teraz piosenki „Ekologia” 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

I. Ekologia – słowo znane, 

W całym świecie powtarzane. 

Znaczy, by nie było śmieci 

i świat czysty miały dzieci. 

Kto chce chronić środowisko 

Musi o nim wiedzieć wszystko 

Więc dlatego dziś się uczmy 

Jak najlepiej chronić je. 

II. Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę, 

Czysty domek chce mieć przecież. 

A gdy tylko patrzy wkoło, 

To co widzi? Wszędzie śmieci, 

Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie 

I od święta i na co dzień. 

Każdy śmieć do kosza włóż 

Wtedy czysto będzie już! 

 

4. Zabawa przy piosence „Ekologia”- dziecko porusza się w rytm piosenki, 

gdy piosenka ucichnie, odkłada na odpowiedni kolor jedną rzecz ( coś z 

plastiku na żółtą kartkę, przy drugiej pauzie np. coś szklanego na zieloną, 

kolejnym razem papier na niebieską). 

 

5. Teraz dziecko siada pięknie przed rodzicem i powtarza za nim treść 

piosenki. Następnie próbuje ją zaśpiewać. 

 

 

6. Zabawa „Tropienie dzwoneczka”- dziecko „tropiciel” ma związane 

chustką lub szalikiem oczy, a rodzic udaje się do jakiegoś miejsca, gdzie 

próbuje przywołać dziecko za pomocą dzwoneczka lub szklanki i łyżeczki. 

Zadaniem dziecka jest dojście do rodzica po usłyszanych dźwiękach. 

Później możemy zrobić zmianę. 

 

7. Jeszcze raz spróbujcie dzieci zaśpiewać dzisiejszą piosenkę. Żegnam się 

już z Wami i zapraszam jutro na zajęcia matematyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg

