
Witam  

Przesyłam materiał na kolejne 5 dni. Pozdrawiam 

Temat główny: Dbamy o naszą planetę. 

1.Planeta Ziemia 

• Gimnastyka poranna na wesoło: link : 

https://www.youtube.com/watch?v=52griSsio5Y 

• „Czym jest natura”- burza mózgów. Dziecko wysuwa swoje pomysły. Dyskusja 

rodzic- dziecko 

• „Natura czy człowiek” – polecenie dla dziecka: układamy dwa osobne rysunki tj. 

drzewo i narzędzia, wysypujemy pomieszane przedmioty- naturalne oraz wytworzone 

przez człowieka. Dziecko układa przedmioty adekwatnie do rysunków (przykład 

poniżej)  

 

                                             Przedmioty naturalne 

 

                             
 

 

                 Jabłko, kwiat, szyszka, źdźbło trawy, cebula, liść, gałązka, kora, ziemniak 

 

                                                         Wytwory człowieka 

                                           

 

          Piłka, auto zabawka, puszka, lalka, długopis, łyżka, śruba, butelka, miś, kredka 

https://www.youtube.com/watch?v=52griSsio5Y


 

• Praca w ćwiczeniach – karta pracy 4 str.1b – ćwiczenie logicznego myślenia, 

poszerzenie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych; określenie, 

które obiekty są naturalne, a które stworzył człowiek. 

• „Człowiek i jego działanie”- rozmowa z dzieckiem na temat właściwych i 

niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Dziecko wypowiada się na podstawie 

własnych doświadczeń ( rodzic  kieruje rozmową tak , by dziecko wymieniało 

zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi. 

• „Taki świat” -  rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. 

Pytania do dziecka: 

Czy podoba Ci się świat, w którym żyjesz? 

Co w tym celu trzeba zrobić? 

• Praca w ćwiczeniach str. 1a – ćwiczenie logicznego myślenia, budowanie postawy 

proekologicznej. Rodzic  przeprowadza z dzieckiem rozmowę podsumowującą 

informacje dotyczące dwóch tematów: tego, co stworzyła natura, a co jest wytworem 

człowieka, oraz działań przyjaznych i nieprzyjaznych dla środowiska. 

• Praca plastyczna „Jak człowiek zmienił świat” – dajemy dziecku dowolne 

materiały plastyczne ( flamastry, farby, pastele, kredki i inne), kartkę, którą przedziela 

pionową kreską na dół. Po lewej stronie rysuje środowisko naturalne, a po prawej – 

zmienione przez człowieka. Po skończeniu dziecko opowiada o swojej pracy. 

• Przypomnienie piosenki „Duszki, duszki”- link do piosenki: 

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

 

2.Dbamy o środowisko 

• Gimnastyka na wesoło: link; 

https://www.youtube.com/watch?v=mOOW7T3LnzQ 

• „Co to znaczy dbać o środowisko”- dziecko kończy zdanie; Dbać o środowisko to 

znaczy…………..(nakierowujemy dziecko na temat ochrony zwierząt i dbania o 

nie). 

• „Smutny widok” – poniżej prezentacja zdjęć przedstawiających tereny piękne i 

czyste oraz zanieczyszczenia.  

 

                                            

                                   1.  Piękne widoki parków, lasów, łąk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII
https://www.youtube.com/watch?v=mOOW7T3LnzQ


            

 

            

         

                                                

       2.   Brudne rzeki, ścieki, dymy z fabryk, dzikie wysypiska śmieci, wycięte lasy 

 

 

                                                               

 

 

 

 

                      

 

 



             

 

• „Jak pomóc naszej planecie?”- giełda pomysłów/Pytanie do dziecka: Co my 

możemy zrobić dla naszego środowiska? 

Przykład: Nie zaśmiecać parków, lasów, segregować śmieci itp. 

„Co by było gdyby…”  

 Pytania do dziecka: 

Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? 

Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia? 

Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć słońca? 

Co by było, gdyby wycięto wszystkie drzewa? 

Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki? 

Co by było, gdyby nie było zwierząt? 

• „Zwierzęta zagrożone wyginięciem”- pogadanka na temat zagrożonych wyginięciem 

gatunków zwierząt( goryla, tygrysa, nosorożca, słonia, lamparta, żubra, niedźwiedzia) 

– Jakie czynniki wpływają na ich wyginięcie? Rodzic wyjaśnia dziecku(tych zwierząt 

jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowisko 

życia: wycinają lasy, zatruwają wodę). 

• Poznajemy literkę Z, z jak ZEBRA  

- Dziecko wydziela pierwszą głoskę z następujących  wyrazów : ZEBRA, ZAMEK, 

ZUPA, ZEGAR, ZAJĄC, ZAPAŁKI, dzieli wyrazy na sylaby. 

- Dziecko próbuje szukać wyrazów zaczynających się na literę Ł. 

- Ozdabianie szablonu litery dowolnym materiałem , dowolna techniką ( załącznik  

poniżej). 

- Wodzenie  palcem po wielkiej literze drukowanej Z. 

 



 



 

• Praca w ćwiczeniach str. 2a,b    

• Ćwiczenie gimnastyczne: 

- Dziecko naśladuje start rakiety; wolno klaszcze i tupie, jednocześnie pochylając się 

raz na lewo, raz na prawo. Potem klaszcze i tupie coraz szybciej. Obraca się i szybko 

uderza dłońmi w kolana. Prawą dłonią zatacza kółko przed nosem i wydaje dźwięk 

pracującego silnika rakiety. Podskakuje, unosi ręce z okrzykiem HURA! Zabawę 

powtarzamy. 

 

• Zabawa dla chętnych 

- „Co było na obrazku?”- Rodzic pokazuje dziecku przez chwilę dowolny obrazek, a 

następnie go zakrywa. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie i opowiedzenie, co było na 

obrazku. 

 

  3.Śmieci 

• Gimnastyka na wesoło: link: https://www.youtube.com/watch?v=yVWpHHnIJ5A 

• Zagadka –  z wykorzystaniem pracy w ćwiczeniach str.3a 

• Recykling – to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ilości odpadów, 

przetwarzanie odpadów na to co można ponownie wykorzystać. 

 Symbol często spotykamy na opakowaniach, które nadają się do ponownego      

przetworzenia.                                                  

                                             

 

• „Co z tym zrobić”- szukanie nowych zastosowań dla śmieci. 

Rodzic wysypuje(pokazuje) różne przedmioty, takie jak; plastikowe, szklane butelki, stare 

gazety, sznurki, opakowania po różnych produktach. Następnie zadaje pytanie dziecku; Co z 

tym zrobić ? Po krótkiej dyskusji  rodzic wyjaśnia, że wiele przedmiotów można ponownie 

przetworzyć. Rodzic pokazuje przedmioty z przetworzonego plastiku, np. z butelek (grzebień, 

wieszak, reklamówkę), z papieru (papier toaletowy, kartony, wytłaczanka do jajek). 

• Praca w ćwiczeniach str.3b – zasady segregacji śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=yVWpHHnIJ5A


Jak segregujemy śmieci 

  

Tłumaczymy dziecku segregację śmieci, utrwalamy odpowiednie kolory  pojemników na 

dane odpady. 

Zwracamy uwagę, że niektóre odpady rozkładają się bardzo długo, np. plastikowa butelka w 

ziemi rozkłada się setki lat. Stąd tak ważne jest proces recyklingu czyli ponownego 

przetwarzania odpadów, śmieci. 

• Praca w ćwiczeniach str.4a,b – rodzic tłumaczy dziecku, że do zwykłych koszy nie 

wyrzuca się: baterii, leków, żarówek, opon, AGD, RTV. Są dla nich przeznaczone 

specjalne punkty zbiórki. 

• Ciekawostka -  jak długo rozkładają się poszczególne grupy śmieci 

- Ogryzek jabłka - 1-5 miesięcy 

- Reklamówka plastik - nawet czterysta lat 

- Plastikowa butelka - 400-450 lat 

- Papierek po cukierku - 400 lat 

- Puszka metal  - 50 lat 

- Skórka od banana – rok 

- Gazeta – 6 tygodni 

- Słoik(szkło) – nigdy 

- Chusteczka higieniczna(papier) – 2-4 tygodnie 

• Emocje- oburzenie – dyskusja rodzic- dziecko.  

Zadajemy dziecku pytania: 

- Co to znaczy czuć oburzenie, być oburzonym? 

- W jakich sytuacjach można tak się czuć? 

- Czy jest to przyjemne uczucie? 

-  Jak okazujemy swoje oburzenie? 

• Praca plastyczna „Oburzony ekoludek” – potrzebne materiały do wykonania pracy: 

różne surowce wtórne – pudełka, plastikowe butelki, gazety, stare płyty i inne rzeczy 

wg pomysłu rodzica; klej, nożyczki, taśmę klejącą. Dziecko wykonuje postać 

ekoludka. Następnie dorysowuje mu elementy twarzy. Swojego ekoludka umieszcza 



na tekturowym kartoniku, wśród przyklejonych do niego zgniecionych kulek z gazet, 

czyli śmieci. 

 

4.Smog – co to za stwór 

• Gimnastyka na wesoło: link: https://www.youtube.com/watch?v=VPVgVhOVrP8 

• Zabawa ruchowa na rozgrzewkę „ziemia, powietrze, woda”                                         

1.Dziecko porusza się w określony sposób (pomysły rodzica: np. na czworakach, 

raczki, spacer do tyłu, podskoki obunóż/ na jednej nodze, krokiem dostawnym, 

wykonuje pajacyki, itp.                                                                                                                                               

2.Na podane 3 hasła dziecko reaguje wg ustalonej reguły: ziemia –kładzie się na 

plecach na podłodze , powietrze- wiruje wokół własnej osi, woda – wskakuje na 

miejsce wyżej niż podłoga (np. sofa). 

• „Komu jest potrzebne powietrze?” – mapa myśli : dziecko na kartce rysuje, komu  

potrzebne jest powietrze, a następnie odczytuje swoją mapę myśli. 

• „Czy powietrze jest czyste?”- doświadczenie: obserwacja drobin kurzu w świetle 

latarki. Rodzic gasi w pomieszczeniu światło i zapala małą latarkę. Dziecko obserwuje 

powietrze w snopie światła, próbuje dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie 

dziecko wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza, a Rodzic zapisuje je na kartce. 

 

                   

 

• Praca plastyczna „Miasto” – Dziecko wycina z gazet prostokąty różnej wielkości       

i naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nim węglem rysuje 

spiralę – dym. 

• Smog: doświadczenie 

Potrzebne materiały: słoik z zakrętką i wodą, kolorowa gazeta, zapałki.                                                    

Do słoiczka niewielką ilością wody wrzucamy zapaloną, kolorową gazetę, po czym szybko 

zamykamy słoik. W doświadczeniu pomaga dziecko (niezbędne jest zadbanie o 

https://www.youtube.com/watch?v=VPVgVhOVrP8


bezpieczeństwo). Po spaleniu gazety w słowiku pojawia się „dym”. Dzięki szczelnemu 

zamknięciu słoika dym w nim pozostaje. 

Rodzic zadaje pytanie dotyczące powstawania podobnego zjawiska w środowisku. Podobnie 

jest ze smogiem – „wisi” nad miastem. 

SMOG to mieszanka angielskich słów: “smoke”, czyli “dym” oraz “fog”, czyli “mgła”. Można 

powiedzieć, że smog jest właśnie taką sztuczną mgłą dymną na skutek wymieszania powietrza 

z zanieczyszczeniami i spalinami. 

Pytanie do dziecka „Jak pozbyć się smogu? – burza mózgów – dziecko podaje swoje pomysły. 

Rodzic uzupełnia je w razie potrzeby ( jazda komunikacją miejską/rowerem zamiast 

samochodem, niepalenie śmieci w piecach, filtry na kominach fabryk, nowoczesne piece w 

domach). Powietrze zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy, bo 

wykorzystują węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd. Pokazujemy dziecku kawałek węgla, 

pozwalamy aby dziecko go dotknęło i zobaczyło, że brudzi ręce. Rodzic wyjaśnia, że spalający 

się węgiel, tak samo brudzi powietrze. 

• Praca techniczna „Wiatraczek”- link do instrukcji tworzenia wiatraczka 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

• Zabawa oddechowa z wykorzystaniem wiatraczka – dziecko kładzie się na dywanie, 

podnosi wiatraczek na wysokość głowy i dmucha. Ćwiczenie ma na celu wydłużenie 

wydechu. 

 

5.Co ja mogę zrobić dla Ziemi? 

• Gimnastyka na wesoło: link: https://www.youtube.com/watch?v=66Xoq3nqihY 

• „Kto i co może chorować” – burza mózgów – dziecko wymienia swoje propozycje. 

Wysłuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej „Chora rzeka”  

 

(...) Tutaj płynie biała rzeka, 

ale to jest chora rzeka. 

Jak tu pusto! 

Drzewo uschło... 

Cicho tak, 

ani ptak, (...) ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 

Mętny opar się nad wodą bieli. 

Chora rzeka 

nie narzeka, 

tylko czeka, czeka, czeka... 

 

Dziecko zastanawia się nad tym, dlaczego rzeka nie była zdrowa i jak ludzie przyczynili 

się do jej stanu.  

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.youtube.com/watch?v=66Xoq3nqihY


 

- Jak wygląda brudna rzeka?  

- Dlaczego nie ma w niej zwierząt i roślin?  

- Co mogło zanieczyścić rzekę?  

- Jak myślicie, na co taka brudna rzeka czeka?  

- Jak można jej pomóc? 

 

„Oczyszczalnia ścieków”- doświadczenie:  Woda czysta i brudna. 

 Wyjaśniamy dziecku, że w trakcie gdy używamy wodę, bardzo często ulega ona zabrudzeniu. 

Taka woda jest niezdrowa dla ludzi zwierząt i roślin. Ponieważ trudno zrezygnować jednak z 

używania wody ludzie wymyślili sposób na jej oczyszczanie – filtry. Miejsca w których 

oczyszcza się brudną wodę nazywamy oczyszczalniami ścieków. Rodzic demonstruje 

dziecku 2 przeźroczyste naczynia z wodą. Do jednego naczynia dziecko wrzuca kawałki 

mydła, drobne papierki, ciemny piasek. Miesza wodę. Opisuje wygląd wody i własne 

odczucia przy oglądaniu jej. Następnie dziecko pod dyktando rodzica przygotowuje filtr. Na 

słoiku gumką recepturką przymocowuje gazę, na nią kładzie trochę waty, na to kawałek 

lnianej szmatki, na wierzch ponownie złożony gazik. Wolno przelewa połowę brudnej wody 

przez filtr. Porównuje wygląd wody brudnej i przefiltrowanej.   Podaje własną definicję słowa 

„filtr”. Wyjaśniamy dziecku, że prawdziwe filtry dokładniej oczyszczają brudną wodę. 

Co my możemy zrobić, aby oszczędzać wodę? – ( np. mycie rąk w łazience, dokładne 

zakręcanie kranów itp). 

• Praca plastyczna „Szczęśliwa rzeka” - dziecko maluje niebieską farbą kartkę A4, 

przedstawiające rzekę. Zadanie polega na przyklejeniu rybek oraz wodorostów, tak 

aby uszczęśliwić rzekę. 

• Utrwalenie grafemów liczb 

 

 



 



 

 

  

 
  Połącz obrazek z odpowiednią cyfrą 

 

 

 



 

 

Polecam do obejrzenia: 

           :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


 

 

 

 

               

 

Opracowała: Anna Kachniarz 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ

