
Poniedziałek 20.04.2020r. 

Jak dbać o  ŚRODOWISKO ? –promowanie postaw ekologicznych, zapoznanie dzieci ze sposobami   

ochrony środowiska naturalnego, rozwijanie zainteresowań światem przyrody, rozwijanie 

koncentracji uwagi i umiejętności uważnego słuchania , stwarzanie okazji do budowania dłuższych  

form wypowiedzi na zadany temat.  

 

Dzień  dobry kochane Niedźwiadki! 

Dzisiaj porozmawiamy o EKOLOGII. 

EKOLOGIA jest jedną z nauk, która najprościej mówiąc,  zajmuje się przyrodą – czyli 

wszystkim, co nas otacza, dbaniem o środowisko. Środowisko to przecież nasz DOM – 

miejsce, w którym żyjemy. 

Ludzie wywierają ogromny wpływ na Ziemię. Spora część ludzkiej działalności, na przykład rolnictwo, 

transport czy przemysł, wiąże się z wypuszczaniem do atmosfery pyłów i szkodliwych gazów. Istnieją 

też przyczyny niezależne od człowieka, takie jak pył kosmiczny, wybuchy wulkanów, burze piaskowe 

czy pożary lasów. 

Obejrzyjcie proszę  filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc 

 

Podsumujmy  to wszystko!  

Jak zauważyliście na filmiku: zanieczyszczenia dostające  się do atmosfery zawierają groźne 

substancje, które podczas deszczu opadają na powierzchnię Ziemi szkodząc ludziom, zwierzętom, 

roślinom, wodzie i glebie,  wycinanie i palenie lasów niszczy nasze środowisko naturalne.  

Wody rzek i jezior zanieczyszczane są sztucznymi nawozami i innymi substancjami chemicznymi 

stosowanymi w rolnictwie, przemyśle i w domach, zbyt dużo zużywamy energii i wody, a ponadto 

gromadzimy nadmierną ilość odpadów i niektórzy ludzie nie segregują śmieci. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc


Jednak można przeciwstawiać się zanieczyszczaniu Ziemi, dbając o środowisko naturalne. 

W  JAKI  SPOSÓB? 

Bajki edukacyjne o ekologii, które dla Was wybrałam,  pomogą Wam  odpowiedzieć na to 

pytanie  ( „ Ekologiczny dom”, „ W kontakcie z naturą” )  

  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs       

  https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

Po obejrzeniu filmów jeszcze raz zastanówcie się proszę i powiedzcie, w jaki  sposób  WY  

DZIECI – możecie  dbać o nasz  DOM, czyli  ŚRODOWISKO, stając się  przez to  MAŁYMI 

EKOLOGAMI ( np. wyrzucamy śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod  nogi; segregujemy odpady; 

ograniczamy ilość odpadów, nie  wyrzucamy jedzenia, myjemy owoce i warzywa przed ich spożyciem; 

gasimy światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, nie krzywdzimy innych zwierząt; dbamy o rozwój 

roślin; sprzątamy po psie).    

Dzięki tym czynnościom i  wielu innym, przyczyniamy się do naprawy naszego domu –

ŚRODOWISKA.  Jednak te wymienione powyżej należą do najistotniejszych, które może 

praktykować  każdy człowiek, szczególnie ten NAJMŁODSZY. 

   

          

     

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


Wtorek 21.04.2020r. 

Kolorowe pojemniki. 

Cele: uświadomienie konieczności dbania o przyrodę, wprowadzenie kolorów i symboli 

pojemników  do segregowania odpadów,  doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów 

i porównywania liczebności elementów w zbiorach, doskonalenie umiejętności liczenia i skupienia 

uwagi, doskonalenie percepcji wzrokowej. 

Na początek proszę obejrzyj  filmik pt.: „Rady na odpady”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k   

TAK, TAK – ODPADY są największym problemem ochrony środowiska, ich nadmierna ilość 

oraz fakt, iż niektórzy ludzie w ogóle nie segregują śmieci.  

 

 
 

A teraz zapraszam do wykonania zadań: POSORTUJ  ODPADY   ORAZ   POSPRZĄTAJ LAS  

 

 ZADANIE  - POSORTUJ  ODPADY  

Posegreguj odpady do odpowiednich kontenerów – połącz je liniami w kolorze danego pojemnika. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


 

 

 



 

 ZADANIE  - POSPRZĄTAJ  LAS  

Skreśl wszystko, co nie powinno być pozostawione w lesie. Następnie policz, ile śmieci danego 
rodzaju znalazłeś ? Narysuj odpowiednią ilość kropek w odpowiednim okienku. 
 

 



Środa  22.04.2020r. 

22 kwietnia „Dzień Ziemi”   

Cel: kształtowanie umiejętności słuchania muzyki, doskonalenie ekspresji wokalnej, rozwijanie 

 kreatywności muzycznej, zachęcanie do dbania o przyrodę. 

 

Ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych roślin i zwierząt. Mamy wiele szczęścia 

zamieszkując tę wspaniałą „zieloną wyspę”. Jest wiele organizacji, które zajmują się ochroną 

środowiska, ale każdy z nas może codziennie robić coś dobrego dla Ziemi. 

 

Kochane  Niedźwiadki! 

22 KWIETNIA  obchodzimy  DZIEŃ  ZIEMI czyli  święto naszej  Planety  Jest to święto 

obchodzone na całym świecie . W tym szczególnym  dniu choć przez chwilę pomyślcie  o 

PLANECIE, na której żyjemy i otaczającej  NAS przyrodzie. 

Posłuchajcie  teraz piosenki  pt.:  „Nasza Planeta” 

 https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I   i odpowiedzcie  na pytanie, czego nie lubi 

nasza  ZIEMIA ? 

Drogie Maluszki ! Z okazji  ŚWIĘTA NASZEJ PLANETY nauczymy się dla NIEJ pierwszej zwrotki 

piosenki  i refrenu, żeby JEJ wspólnie zaśpiewać …. ZACZYNAJMY – PROSZĘ  POSŁUCHAJCIE  

  https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

 

 „ZIEMIA WYSPA ZIELONA”  

1.Nie warto mieszkać na Marsie,  
    nie warto mieszkać na Venus.  
    Na Ziemi jest życie ciekawsze,  
    powtarzam to każdemu .  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych, dalekich planet.  
 To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

 więc musi być bardzo zadbany.  

2. Chcę poznać życie delfinów  
    i wiedzieć co piszczy w trawie. 
    Zachwycać się lotem motyla  
    i z kotem móc się bawić.  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona… 
 
3. Posadźmy kwiatów tysiące.  
    Posadźmy krzewy i drzewa,  
    niech z nieba uśmiecha się słońce,  
    pozwólmy ptakom śpiewać.  
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona… 
 

ŚWIETNIE!   
Wspólnie zaśpiewaliśmy naszej Planecie piosenkę ku JEJ czci, a TERAZ…. 
musimy JEJ obiecać, że zawsze będziemy o Nią dbać  
TAKĄ  PRZYSIĘGĘ  SKŁADAJĄ  PRZYJACIELE  PRZYRODY ! 
 
Wstańcie  proszę i powtarzajcie ( rodzic głośno czyta); autor tekstu nieznany 

 
KOCHAM PTAKI, ZIELEŃ , DRZEWA 
WIEM, JAK O PRZYRODĘ DBAĆ TRZEBA 
NIE BĘDĘ ŁAMAĆ GAŁĘZI,  
ROZPALAĆ  OGNISK W LESIE 
NIE BĘDĘ RZUCAĆ ŚMIECI, 
ZWIERZĘTOM KRZYWDY NIE ZROBIĘ 
NIE ZABRUDZĘ WODY  
BO  JESTEM  PRZYJACIELEM PRZYRODY !!!!! 
 
 
A  TERAZ  CZAS  NA ODZNAKĘ –   „PRZYJACIELA PRZYRODY” (poniżej) ↓ 
WYDRUKUJ, WYTNIJ , SKLEJ I  NOŚ  JĄ DUMNIE 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM KOLOROWANKI DLA CHĘTNYCH DZIECI ↓ 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
 



Czwartek 23.04.2020r. 

EKOLUDEK – praca plastyczna z materiałów recyklingowych  

Cele: angażowanie w prace plastyczno-techniczne z wykorzystywaniem materiałów 

recyklingowych, rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni, kreatywne przekształcanie z 

wykorzystaniem odpadów. 

 

EKOLUDKA  można wykonać z różnego rodzaju odpadów. 

Bazą może być puszka, kartonowe pudełeczko lub plastikowy pojemnik, który będzie 

stanowił tułów. Dodatkowo można wykorzystać różnego rodzaju zużyte pojemniczki, 

zakrętki, opakowania po Kinder- jajkach niespodziankach, kawałki gazet, pudełka, małe 

butelki plastikowe, patyczki do lodów itp. 

Dzieci układają i sklejają z pomocą rodzica (np. za pomocą plasteliny, taśmy klejącej 

dwustronnej, kleju) swojego ludka, a następnie  go ozdabiają. Wykorzystać można do tego: 

pisaki, sznureczki, bibułę, włóczki, kawałki tkanin, „ruchome oczka”, druciki kreatywne. 

Ozdabiamy ludka według własnej inwencji  Powodzenia! 

DROGIE MALUSZKI! 

CZEKAM  NA ZDJĘCIA WASZYCH PRAC !!!   

 

 

 

 



 

Piatek 24.04.2020r. 

Zabawa słowno-ruchowa, zajęcia gimnastyczne - rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, 

doskonalenie ekspresji ruchowej, płynności ruchowej, wyczucia własnego ciała, wyczucia 

przestrzeni, ćwiczenie prawidłowego wdechu i wydechu. 

 
Opowieść słowno-ruchowa ( Magdalena Ledwoń )  
 „Nie śmieć w lesie” – ilustrowanie ruchem treści opowiadania.  

Przed przystąpieniem do zabawy rodzic przygotowuje stanowiska do gry – pierwsze: plastikowe 

butelki z nakrętkami oraz plastikowy pojemnik; drugie: sterta kulek wykonanych z gazet oraz 

kartonowe pudło; trzecie: zgniecione na płasko aluminiowe puszki po napojach oraz metalowy 

pojemnik (pojemniki powinny być ustawione w pewnej odległości od przygotowanych górek śmieci). 

Rodzic animuje zabawę na podstawie treści historyjki.  

Dzieci wybrały się na spacer do lasu (marsz po obwodzie koła). W lesie świetnie się bawiły, 

biegając (trucht po obwodzie koła), skacząc (podskoki obunóż do wnętrza i na zewnątrz koła) 

i hasając (przeskoki w miejscu, z nogi na nogę). Ale po skończonej zabawie zachowały się 

bardzo nieładnie – zostawiły w lesie wielką górę śmieci. Mieszkające tam zwierzęta 

spotkały się, naradziły i  postanowiły: „Nie chcemy bałaganu w  naszym domu!”, dlatego 

wzięły się za porządki. Sarenki przetoczyły papierowe kulki z gazet do pojemnika na papier 

( czworakowanie po dywanie, z toczeniem papierowej kulki nosem). Wiewióreczki 

postanowiły współpracować przy sprzątaniu plastikowych butelek (dziecko ustawione 

w rzędzie z rodzicem podaje plastikowe butelki pomiędzy nogami lub nad głową). 

Niedźwiedzie urządziły turniej w trafianiu do celu i wrzuciły wszystkie puszki do pojemnika 

na metalowe odpady (zabawa rzutna – celowanie puszkami do pojemnika). Pamiętajcie 

jednak, że to była tylko bajka. Zwierzęta nie posprzątają bałaganu, który zostawicie w lesie. 

Dlatego zabierajcie swoje śmieci. 

 

Ćwiczymy z  butelkami – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem plastikowych 

butelek. 

 Slalom między butelkami – zabawa bieżna.  

Rodzic  ustawia butelki (1,5-litrowe) w linii w odstępach około metra. Dziecko przebiega 

między butelkami, starając się ich nie przewrócić. Zabawę powtarzamy  kilka razy.  

  Skłony z butelką – ćwiczenia tułowia.  

Dziecko kładzie  butelkę przed sobą. Wykonuje skłon, w miarę możliwości przy 

wyprostowanych w kolanach nogach  i sięga po butelkę. Łapią jedną dłonią za spód, 

drugą za lejek butelki i podnosi  ją wysoko nad głowę. Pozostaje  chwilę w tej pozycji, po 

czym wykonują skłon i kładzie  butelkę na podłodze. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 



 Przenieś butelkę – ćwiczenia mięśni brzucha.  

Przed przystąpieniem do wykonywania tego i następnego ćwiczenia dziecko powinno 

zdjąć buty i skarpetki. W siadzie prostym podpartym maluch  próbuje złapać butelkę 

stopami. Przenosi  ją nieco na bok i odstawia. Ćwiczenie powtarzamy  kilka razy.  

  Masaż stóp – ćwiczenia stóp. 

Dziecko w siadzie prostym podpartym opiera  delikatnie bosą stopę na butelce. Masuje 

podeszwę stopy, poruszając butelką w przód i w tył. Stara  się nie zgnieść butelki. Po 

kilku powtórzeniach zmienia nogę. Może  też poruszać butelką obunóż. 

 Masaż pleców – ćwiczenie uspokajające w parach – z  rodzicem.  

Dziecko( z pary)  kładzie się na plecach. Rodzic  delikatnie przesuwa butelkę po jego 

plecach. Po chwili następuję zmiana. 

  Odpoczynek z butelką – ćwiczenia oddechowe.  

Rodzic  odtwarza spokojną muzykę. Dziecko  kładzie  się na dywanie na plecach. Na 

brzuchu umieszcza butelkę. Wykonuje  głębokie wdechy i wydechy i obserwuje, jak 

butelka przemieszcza się w górę przy wdechu i w dół przy wydechu.  

 

Po zakończonych ćwiczeniach dziecko  zgniata  swoje butelki  i  wrzuca je  do odpowiedniego 

pojemnika  


