
Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 

 

Czas realizacji: 18.05. – 22.05. 

 

 
1. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody” - KP4/ 12,13 

Rozmowa na temat jego treści. Kolorowanie rysunków zwierząt. 

Dostrzeganie rymów w wierszu. 

 

 

Kuku, kuku! - echo niesie. 

To kukułkę słychać w lesie. 

- Kuku, czekam! Kuku, dzieci 

Czy sprzątniecie swoje śmieci? 

Płaczą sarny i jeżyki: 

- Ach! Zamienią las w śmietniki! 

Rudy lisek wyszedł z norki. 

- Dzieci to są mądre stworki. 

O! Zbierają już butelki 

i zakrętki, i papierki. 

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie 

straszny pożar się rozniesie! 

Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 

- Chcecie poznać tajemnicę? 

Każdy maluch las szanuje 

i porządku w nim pilnuje. 

Wie, że drzewo i roślina 

oczyszczają dym z komina. 

- Prawda - szepnął wilczek młody. 

- Dzieci bronią swej przyrody. 

Nikt nie goni nas z patykiem 

i nie płoszy zwierząt krzykiem. 

Po mrowiskach też nie skaczą. 

Przecież wtedy mrówki płaczą! 

Odezwała się sarenka: 

- Pamiętają o ziarenkach, 

w zimie dokarmiają ptaki. 

Lubią nas te przedszkolaki! 

Cieszmy się więc do rozpuku 

i śpiewajmy: Kuku, kuku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zabawy z piosenką „Ochroń Ziemię” (sł. I muz. Krystyna Gowik) 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8 

Rozmowa na temat jej treści. Określenie nastroju piosenki. 

 

1. 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. (2x) 

 

2. 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… 

  

3. Wykonanie eko-zabawki z dostępnych w domu materiałów 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


4. Zabawy gimnastyczne 

 

 
 

5. Ćwiczenia matematyczne: 

- ulubiona gra planszowa :) 

- wykonanie KPL/65, 75 (różowa) 

 

6. Zabawy z literą i spółgłoską „H” 

- zapoznanie z obrazem graficznym litery 

- wyszukiwanie „H” z rozsypanki literowej.  

- kreślenie litery w powietrzu, na tacy z sypką strukturą,  

- wymienianie nazw rozpoczynających się na „H” 

- wykonanie KPL/72 (różowa) 



7. Zabawy dydaktyczne „Rady na odpady” 

- obejrzenie bajki edukacyjnej 

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

           -  rozmowa na temat treści bajki 

 - zabawa „Segregujemy śmieci’ 

Prowadzący rozkłada na podłodze 4 kolorowe kartki (żółtą, niebieską, zieloną, 

brązową). Dzieci poruszają się w rytm piosenki tygodnia lub swojej ulubionej.         

Na pauzę w muzyce, prowadzący mówi np. pudełko po butach/ skórka od banana 

Zadaniem dziecka jest stanąć przy odpowiednim kolorze kartki-kosza. 

 - wykonanie KP4/18 

  

8. Wykonie pracy plast.- techn. „Segregujemy śmieci” 

Wyprawka plastyczna – karta 21 

 

9. Zabawy dydaktyczne „Jestem przyjacielem przyrody” 

 

 
 

- rozmowa na temat sposobów dbania o przyrodę 

- wykonanie KP4/14,15 

- zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra 

https://vimeo.com/224050213 

 

10. Zabawa muzyczna  

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

 
DODATKOWO PROPONUJEMY:  

-  KP4/16, 17, 19 

-  KPL/52, 74 (różowa) 

 

 

POWODZENIA  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://vimeo.com/224050213
https://www.youtube.com/watch?v=rUgkYusckIU


 

 


