
 

MATERIAŁY DLA GRUPY BIEDRONEK – 27-30.04.2020r 

Temat kompleksowy: JESTEŚMY PRZYJACIELAMI PRZYRODY 

 
1.Nauka wiersza na pamięć B. Formy ,,Dzieci dbają o środowisko’’ 

 

W zgodzie z przyrodą 

żyją wszystkie dzieci. 

Kochają jasne słonko, 

które na niebie świeci. 

Nie łamią gałęzi, 

dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 

nie płoszą zwierzyny. 

Często też dorosłym 

dobry przykład dają –  

w wyznaczonych miejscach 

śmieci zostawiają. 

 

Pytania:  

- Jak dzieci dbają o środowisko? 

- Gdzie zostawiają śmieci? 

- Jak my możemy dbać o środowisko? 

 

2. Stworzenie wspólnie z rodzicem kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza 

w formie plakatu. Zachęcam do przesłania plakatu do mnie na adres: ewelines@op.pl. 

 

3. Segregacja śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc 
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4. Zabawa dydaktyczna ,,Segregowanie śmieci’’ 

Rodzic rozkłada na podłodze śmieci i prosi dziecko o pomoc w ich segregowaniu do odpowiednich 

worków. Rodzic prezentuje 5 kolorów worków ( 5 pudeł z kolorowymi kwadratami), mówi i pokazuje, 

co należy wkładać do którego koloru. Kolor niebieski – papier, kolor zielony – szkło, kolor żółty – 

metal i plastik, kolor brązowy – odpady biodegradowalne, kolor czarny – odpady zmieszane. 

 

5.  „Idziemy do lasu” – zestaw zabaw ruchowych: 

a)      Przejście po gałęziach ze skakanek, 

b)      Przejście po kamykach z kolorowych krążków, woreczków, poduszek 

c)      Slalom między drzewami z butelek z wodą, 

d)     Skoki przez kałuże z gazet. 

 

6. Piosenka ,,Świat w naszych rękach’’ Zozi.Tv 

 

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

 

Ci co lubią segregację,  

otóż oni mają rację.  

Gdy w osobne pojemniki  

lecą papier, szkło, plastiki.  

 

Ref:)Cały świat jest w naszych rękach,  

właśnie o tym ta piosenka.  

Możesz dbać o cały świat,  

chociaż masz niewiele lat.  

 

A recykling trudne słowo,  

chodzi o to, by na nowo  

z naszych śmieci zrobić coś -  

papier, plastik albo szkło. 

 

Ref:) Cały świat jest w naszych rękach… 

  

Więc dorośli oraz dzieci  

posłuchajcie. 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,  

żeby jutro dobrze żyć. 

 

Ref:) Cały świat jest w naszych rękach… 

 

7. Bajka edukacyjna ,,Rady na odpady’’ 

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

 

8. Ćwiczenia oddechowe i narządów artykulacyjnych 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=Lod1r88h61I&feature=emb_title 
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9. Segregowanie klocków według jednej cechy (koloru, wielkości, rodzaju) 

Rodzic prosi, by dziecko posegregowało klocki według jednej cechy, np. wielkości (małe – 

średnie-duże), koloru lub rodzaju. Dziecko porównuje liczebność klocków, szacuje, których klocków 

jest mniej, a których więcej. Na koniec tworzy budowlę z klocków wybranego rodzaju. 

 

10. Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet 

Rodzic wspólnie z dzieckiem zastanawia się co można zrobić ze starymi gazetami. Dziecko podaje 

pomysły i wspólnie je wykonują, np. rolują gazetę, tworzą lunetę i oglądają przez nią świat, dmuchają 

na gazetę trzymaną w jednej dłoni, zgniatają ją w kulkę i podrzucają do góry, rozwijają gazetę i ją 

prostują, kładą na podłodze i przeskakują przez gazetę obunóż, klaszczą w dłonie, trzymając gazetę, 

szeleszczą nią, uderzają w gazetę rytmicznie, jednym palcem. 

Następnie zgniata dziecko gazety w kulki i próbuje trafić swoją kulką do kosza. Razem z rodzicem 

liczy ilość trafień. 

 

11. Ćwiczenia relaksacyjne 

Dziecko kładzie się na plecach i przez krótki czas w ciszy słucha odgłosów lasu. Następnie przeciąga 

się, siada i odpowiada na pytania: co słychać w lesie?, co dzieje się w lesie? 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU 

 

12. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu – Co to za zapachy? 

Dziecko wącha zapachy wydzielane przez różne substancje, np.: perfumy, rozgnieciony czosnek, 

chrzan, płyn do płukania tkanin, odświeżacz powietrza, skórkę cytrusów, kapustę kiszoną itp. Próbuje 

zgadnąć co to za zapach, a także ocenia, czy dany zapach jest przyjemny czy nie. 

 

13. Praca plastyczna – Ptak cudak  

Potrzebne: nożyczki, klej, papierowy talerz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

Dodatkowo: 

 

Link do bajki ,,Sroczka Migotka’’, opowiadająca o tym, dlaczego warto się dzielić 
https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3Ai%2BgtQWlaBn392f7kiXZO4917%2Bj9GHsOczucLsK8829ClIaOiCZcEloyEKjXHjdai 
 

Książki o tematyce ekologicznej dla dzieci: 

 ,,Sto nasionek, które pofrunęły’’ – wyd. Kinderkulka 

 ,,Śmieci – najbardziej uciążliwy problem na świecie!’’ – Gerda Raidt 

 ,,Misza i Grisza idą do lasu’’ – Anna Stasiak, Marta Wawryszyn 

 ,,Basia i śmieci’’ – Z. Stanecka, M. Oklejak 

 ,,Ratujmy Ziemię! Wielka księga zabaw’’- wyd. Egmont 

 ,,W Robaczkowie. Bajka ekologiczna’’ – wyd. Dwukropek 

 ,, Uratuj Ziemię’’, ,,Uratuj Mnie’’ – Patrick George 

 ,,Bobas odkrywa naukę. Energia odnawialna’’ – wyd. Egmont 
 

UDANEJ ZABAWY! POZDRAWIAM 

https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3Ai%2BgtQWlaBn392f7kiXZO4917%2Bj9GHsOczucLsK8829ClIaOiCZcEloyEKjXHjdai

