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22.04.2020 r (środa)        Grupa 2 

Temat: PRZYJACIELE  PRZYRODY 

• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Przyjaciele przyrody 

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli  

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,  

zadbać o lasy, powietrze, wodę,  

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę. 

To źle marnować wodę w kąpieli  

od poniedziałku aż do niedzieli.  

Po co bez przerwy nurkować w wannie?  

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska.  

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.  

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,  

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.  

– W lesie się smażę niczym iskierka,  

a gdy rozgrzeję się jak ognisko,  

pożar wywołam i spalę wszystko! 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,  

że na planecie mieszkają dzieci?  

Szust! Posprzątamy bałagan wielki,  

osobno papier, plastik, butelki! 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,  

wiemy, że pożar wywołać łatwo,  

a gdy widzimy sarenkę w lesie,  

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,  

niech się kolcami jeża pokłuje! 

• Rozmowa na temat wiersza. Proszę zadać pytania: 

O czym wiedzą wszystkie przedszkolaki? Kiedy bardziej oszczędzamy wodę – podczas kąpieli 

czy gdy bierzemy prysznic? Jak może zaszkodzić przyrodzie wyrzucona torba foliowa, a jak – 

szklana butelka? Dlaczego powinniśmy segregować śmieci? Co powinniśmy zrobić, gdy 

wychodzimy wieczorem z pokoju? Jak powinniśmy zachowywać się w lesie?  

Co powinno spotkać osobę, która niszczy i truje przyrodę?  



str. 2 
 

• Obejrzyj obrazek. Powiedz, czy podwórko obok twojego domu wygląda tak samo. Połącz 

liniami fragmenty obrazka umieszczone na dole karty z odpowiednimi miejscami na dużym 

obrazku.
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•Zabawa Ziemia, woda, powietrze. Dzieci stoi. Na hasło:  

ziemia – dotyka dłońmi podłogi,  

woda – chwyta się dłońmi za kolana,  

powietrze – podnosi ręce do góry, wskazując przestrzeń nad sobą.  

R.  wyjaśnia, że rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają. Pochłaniają przy tym szkodliwe 

gazy, a wydzielają tlen, który jest potrzebny do oddychania ludziom i zwierzętom.  

Jeżeli ziemia, woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą nie tylko ludziom, ale zwie-

rzętom i roślinom, które wtedy chorują. 

• Zabawa ruchowa z elementem celowania – Wrzucamy śmieci do kosza.  

Dziecko dostaje kartki ze starej gazety. Z jednej kartki robi  kulkę, ściskając ją najpierw prawą 

ręką , a potem – lewą ręką. Rodzic ustawia kosz w określonej odległości od dzieci (zaznacza 

skakanką). Dziecko  rzuca kulkami z gazety do kosza. Jeżeli  nie trafi, powtarza rzut. 

• Zabawa przy piosence Ekodzieci  

You Tube Mała Orkiestra Dni Naszych – Ekodzieci 

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

•Zabawa ruchowa: 

Kwiaty rosną. Dziecko naśladują rosnące kwiaty, które chwieją się na wietrze – stopy mocno 

opiera o podłogę, nie porusza nimi, nogi ma złączone; lekko kołysze tułowiem na boki. 

Kwiaty wychylają się do słońca. Dziecko nie zmienia pozycji, podnosi jedynie głowy do góry, 

tak jakby się opalało. Mówi na jednym wydechu: Ale ciepło, ale przyjemnie. Wąchamy 

kwiaty. Dziecko naśladuje trzymanie kwiatuszka w ręce i wąchanie go – wciąga powietrze 

nosem, a wydycha ustami. 

•Wykonanie kolorowych tulipanów z wykorzystaniem opakowań po serkach smakowych. Dzieci 

owijają patyczki (łodygi) paskami zielonej bibuły, doklejają po bokach liście wycięte 

 z zielonego, dwustronnego papieru; wkładają opakowania, powycinane w kształcie tulipana 

przez Rodzica, na patyki przez wycięte otwory, zakończenia patyków zaklejają kulkami 

zrobionymi z plasteliny lub owijają bibułą.  

pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1075-kubeczkowe-tulipany 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4
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•Danonkowe tulipany: materiały – opakowania po serkach (jedno większe), zielone słomki, 

plastelina, zielona i czarna krepina. 

 https://kreatywnieaktywni.pl/article/121-Danonkowe+tulipany 

 

1. Zrób otwór w denku plastikowego kubeczka. Lepiej zrobić otwór na początku, kiedy 

kubeczek jest jeszcze w całości. Jest wygodniej go przytrzymać i nie jest za wiotki. 

                

2. Odetnij brzegi kubeczka, a następnie wytnij płatki. 

  

3. Przygotuj  zieloną słomkę i kulkę z żółtej plasteliny. Jeśli nie masz zielonej słomki, możesz 

wziąć inną i owinąć ją paskiem zielonej krepiny. 

   



str. 5 
 

 

 

 4. Umieść plastelinową kulkę na słomce w środku kwiatka.  Jeśli okaże się, że otwór jest za 

duży, nie przejmuj się dzięki plastelinowemu środkowi, da się zamocować kielich na słomce.               

             

5. Zrób w ten sposób jeszcze dwa kwiaty 

         

6. Doniczka będzie z większego kubeczka. 

  

7. Włóż do środka trochę plasteliny i powbijaj w nią kwiaty.  
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  8.  Zrób dużo kuleczek z czarnej krepiny i wsyp je do doniczki z kubeczka. To będzie ziemia.          

 

9. Liście wytnij z zielonej krepiny. Ich nasady zroluj i wsuń w kawałki pociętej słomki. 

    

10.   Wsuń liście w krepinową ziemię.          

   

 

Życzę miłej zabawy. 


