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Temat: CIESZĘ SIĘ PIĘKNĄ  I  ZDROWĄ  ZIEMIĄ 

• „Spacer żuka” – opowieść ruchowa. Proszę przeczytać opowiadanie, dziecko  wykonuje 

ruchy zgodne z treścią utworu. Pewien mały żuk poszedł na spacer. (dziecko maszeruje po 

pokoju) Na swej drodze napotkał dużego jeża. (zatrzymuj się i patrzy do góry) Jeż był tak 

ogromny, że żuk musiał wysoko podskoczyć trzy razy, aby jeż go zauważył. (podskakuje, 

licząc: jeden, dwa, trzy) Poszedł dalej (maszeruje), lecz tam rosła bardzo gęsta trawa, więc 

żuk musiał się schylić, aby przejść. (chodzi na ugiętych kolanach ze schyloną głową) Gdy mu 

się to udało, dotarł na bardzo piaszczystą drogę, trudne to zadanie dla żuka, trzeba 

szybciutko przebierać nogami. (dziecko przemieszczają się po pokoju, szybko poruszając 

nogami) Ale cóż to?! Nie udało się! Nasz żuk przewrócił się na plecy. (dziecko kładzie się na 

plecach) Biedny mały żuk przebierał nóżkami tak szybko i bujał się na boki (dziecko wykonuje 

te czynności), ale nie udawało mu się podnieść. Nagle zawiał mocniejszy wiatr i przewrócił 

żuka z powrotem na nogi. (dziecko przekręca się na bok, później kładzie się na brzuchu  

i wstaje) Bardzo już zmęczony, ale zadowolony żuk wrócił do domu i położył się, aby 

odpocząć. (dziecko idzie powoli, następnie kładzie się na brzuchu i zwija w kulkę). 

•  Słuchanie piosenki Ekodzieci  (sł. i muz. Jerzy Kobyliński)  

You Tube Mała Orkiestra Naszych Dni - Ekodzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4 

Cóż to znaczy - zapytacie,   

Ze zdziwieniem kręcąc głową,   

Kiedy padnie w telewizji   

 „Ekologia” – mądre słowo.   

Ekologia to nauka, mówi  jak żyjemy    

O wzajemnych powiązaniach wszystkiego na Ziemi.    

 

Eko, Eko, Eko ! 2x   

To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.   

Eko, Eko, Eko! 2x  

Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka.   

 

Kwiaty, rzeki, góry, ptaki 

 Oto nasze środowisko. 

Każdy musi je szanować,  

Żeby mieć przyrodę czystą. 

Wiedzą dzieci i dorośli trzeba to pamiętać: 

Także nas nie będzie, kiedy zginą lasy i zwierzęta. 

 

Eko, Eko, Eko….  

https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4


• Rozmowa na temat treści piosenki i nauka części słów. R. zadaje pytania, np.: Jak dbamy  

o porządek w naszym najbliższym otoczeniu?; Co robimy, by było czysto i kolorowo?.  

Następnie R. recytuje rytmicznie kolejne frazy piosenki, a dziecko je powtarza. 

 •Zabawa naśladowcza z apaszkami.  Dziecko trzyma  apaszkę/wstążkę i naśladuje ruchy 

wykonywane przez R. (np. pionowo z góry na dół, od prawej do lewej – poziome) 

•Zabawa rytmiczna z gazetami . Dziecko ma kawałki gazet  i ugniata z nich kulki. Przy melodii 

piosenki przekładają z ręki do ręki rytmicznie gazetowe kulki w tempie na dwa 

Gra na ryżowych grzechotkach (ryż w butelce plastikowej).  

Dziecko potrząsa butelką, starając się utrzymać rytm piosenki. Za drugim razem uderza ryt-

micznie, śpiewając piosenkę. • ryż w butelce plastikowej 

„Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?” – rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko. 

R. mówi: Abyśmy nadal mogli oglądać drzewa, słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach kwiatów, 

musimy dbać o środowisko. Jak możemy chronić lasy? (…), wodę (…), dbać o przyrodę? (…). 

Dziecko swobodnie wypowiada się na temat sposobów ochrony przyrody. R. uzupełnia 

wypowiedzi o inne pomysły: Wyłączajmy światło w pokoju, z którego wychodzimy! Zakręć 

wodę, gdy jej nie używasz, na przykład, gdy myjesz zęby! Możemy posadzić i pielęgnować 

kwiaty na balkonie! Segregować śmieci! Zrobić zabawki z recyklingu! R. wyjaśnia, co to jest 

recykling (powtórne przetworzenie produktu).  

 

                    

 

                 



• Obejrzyj obrazki i opowiedz historyjkę. Nadaj jej tytuł.  Co by było, gdyby nie było koszy na 

śmieci? Dlaczego powinny być kosze na śmieci? Czy korzystasz z koszy na śmieci? 

 

• Nauka rymowanki.  

Dziecko powtarza za R. rymowankę, rytmicznie przy tym klaszcząc.  

O przy-ro-dę dba-my, śmie-ci do ko-szy wrzu-ca-my. 

• „Drzewo” – praca plastyczna, przed wykonaniem zadania R. powtarza z dzieckiem zdobyte 

wcześniej informacje na temat: Czego rośliny potrzebują  do życia? 



 

Drzewo – pomaluj drzewo farbami i doklej listki. Możesz je wyciąć lub wydrzeć. Postaraj się 

sprawić, by wyglądały jak w ruchu.  

 

 


