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 Oczyszczamy las – zabawa ruchowa. Rodzic rozrzuca na dywanie plastikowe zakrętki 

do butelek i kawałki starych gazet. Na dane hasło przedszkolaki jak najszybciej 

zbierają „śmieci” pozostawione w  lesie i  wrzucają do pojemnika . 

 

 

 Ekologiczne środki transportu – zabawa ruchowo-naśladowcza. Rodzic  pokazuje 

obrazki, a dzieci wykonują ustalone ruchy: • jazda na łyżworolkach – poruszają się po 

sali, imitując jazdę na rolkach (naprzemienny ruch prawej i lewej stopy na zewnątrz); 

• jazda na rowerze – kładą się na plecach i imitują czynność pedałowania na rowerze; 

• jazda na hulajnodze – stoją na jednym końcu skakanki / sznurka na jednej nodze, 

drugi koniec trzymają w dłoni i imitują jazdę na hulajnodze (trzymanie kierownicy, 

odpychanie się nogą); • jazda na deskorolce – na nogach zgiętych w kolanach stają na 

szaliku,  ułożonym w linii prostej bokiem. 

Załącznik nr 1- POMOCE DO ZABAWY „EKOLOGICZNE ŚRODKI TRANSPORTU” 

 

 „Wędrówki mrówki” – gimnastyka buzi i języka. Dzieci naśladują ruchy 

prowadzącego podczas opowiastki Edyty Kaczanowskiej o mrówce:  

 
Mrówka chodzi po mrowisku. 
 przesuwanie językiem po dolnej wardze, 
 potem po górnej i krążenie po wargach 
 Mrówka przechodzi z listka na listek. 
 przeskakiwanie czubkiem języka od jednego do drugiego kącika ust Mrówka skacze 
na listku jak na trampolinie.  
kląskanie językiem  
Mrówka przykrywa się listkiem i ucina sobie drzemkę. 
 zwijanie boków języka „w rynienkę 
 



 „Ekokultura” – rozmowa inspirowana tekstem piosenki. Rodzic odtwarza piosenkę 

„Ekokultura”.  Po wysłuchaniu utworu  dzieci starają się wymienić jak najwięcej 

zasad, których należy przestrzegać, aby chronić przyrodę. 

 

 

 
Ekokultura 
 
 To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! (2×) 
 
Gdy wychodzisz z pomieszczenia, 
wyłącz światło – to tak wiele zmienia. 
Zamiast autem czy skuterem, 
wybierz jazdę autobusem lub rowerem. 
 
Kiedy zęby swe szorujesz, 
zakręć wodę, to jej nie zmarnujesz. 
Porzuć toksyczne plastiki, 
wybierz ekotorby albo pojemniki. 
 
To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! (2×) 
 
Pielęgnuj rośliny, drzewa, 
czystego powietrza nam potrzeba. 
Odpuść windę, idź po schodach, 
taki nawyk siły i wigoru doda. 
 
Poznaj kilka ważnych trików, 
wrzucaj odpady do pojemników. 
Wyłącz sprzęty elektryczne, 
kiedy nie korzystasz – to ekologiczne. 
 
To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! (2×) 
 
Uświadamiaj wszystkie dzieci, 
że w koszach lądują wstrętne śmieci. 
Pamiętaj, oszczędzaj papier, 
rysuj po dwóch stronach, wszak to proste takie. 
 
To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! (2×) 
 
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/eko-kultura/s-wpZbjFBdU9f 
 
 
 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/eko-kultura/s-wpZbjFBdU9f


 
 Co to jest ekokultura? – wprowadzanie zasad ochrony przyrody. Rodzic umieszcza 

obrazki odwrócone grafiką (na ich odwrocie znajdują się litery, które tworzą hasło 

EKOKULTURA). Prosi, aby przedszkolaki odczytały hasło i postarały się własnymi 

słowami powiedzieć, co może oznaczać. Na koniec starszaki odwracają obrazki, które 

ilustrują kolejne fragmenty piosenki „Ekokultura”, a prowadzący odtwarza piosenkę i 

jednocześnie wskazuje właściwe obrazki, aby ułatwić zapamiętanie tekstu.  
(Prowadzący przed zajęciami układa po kolei obrazki, zgodnie z tekstem piosenki, a na odwrocie 

każdego zapisuje litery tworzące hasło EKOKULTURA. Zaznacza w dolnym rogu powtarzające się litery, 

np. K1, K2, U1, U2, aby ułożyć je we właściwej kolejności.) 

 

Załącznik nr 2- POMOCE DO ZABAWY „CO TO JEST EKOKULTURA?” 

 

 Każdy czasem śmieci – zabawa ożywiająca. Dziecko otrzymuje po kilka arkuszy starej 
gazety i ma za zadanie podrzeć je na kawałki, używając jednej dłoni i jednej stopy.  
 

 

 „Przyrodnik obserwuje” – zabawa z gestem. Dzieci ilustrują gestem opowiastkę Edyty 
Kaczanowskiej „Przyrodnik obserwuje”. Za każdym razem, gdy rodzic  wypowie 

zdanie: Przyrodnik obserwuje…, formują z dłoni „lornetkę” i przykładają do oczu. 
 

Przyrodnik obserwuje pająka robiącego pajęczynę. 

jedna dłoń ułożona w pionie z rozłożonymi palcami, 

wokół palców krąży palec wskazujący drugiej dłoni – potem zmiana rąk 

Przyrodnik obserwuje lecące ptaki. 

skrzyżowanie dłoni w nadgarstkach, machanie jak skrzydłami 

Przyrodnik obserwuje kiełkujące rośliny. 

położenie jednej dłoni na drugiej i ułożenie poziomo, 

następnie przeciskanie palców dłoni leżącej pod spodem 

między palcami dłoni na wierzchu – potem zmiana ułożenia dłoni i powtórzenie 

Przyrodnik obserwuje mrówkę w mrowisku. 

wchodzenie palcami jednej dłoni od łokcia do palców 

i schodzenie ku łokciowi po zewnętrznej stronie przedramienia 

 



 Ćwiczenie spostrzegawczości. Przyjrzyj się ilustracjom. Pokoloruj zieloną kredką 

ramkę ilustracji, na której Adam pamiętał o konieczności oszczędzania energii. Otocz 

pętlami fragmenty ilustracji, które na to wskazują. Odszukaj 7 innych różnic między 

obrazkami i postaw przy nich znak X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inżynierka  wilczyca- bajka edukacyjna, która  opowiada najmłodszym o walorach 

segregacji odpadów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I&t=2s 

  

 Śpiewające Brzdące - Ekologa znak – piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


 Ćwiczenie. Ćwiczenie słuchowe. Rodzic czyta dziecku przygotowane poniżej wyrazy. 

Po przeczytaniu każdego z nich prosi dziecko, aby powiedziało jaką głoskę słyszało na 

początku/ na końcu/ na początku i na końcu wyrazu. 

 

Przykładowe wyrazy związane z ekologią: 

 

Ekologia, prąd, segregacja, odpady, wiatrak, rzeka, przyroda, natura, 

środowisko, ekologiczny, słońce, rośliny, zwierzęta itp. 

 

Przykładowe wyrazy z poznaną głoską z: 

 

Znak, zakaz, wykaz, głaz, uraz, zebra, zamek, zwycięstwo, zagadka, zarazki, zawrócić, Zuzia, 

Zosia, zygzak, zrobić, Zygmunt, zasada, zmywać Zenek itp. 

 

 Ćwiczenie. Napisz litery po śladzie i samodzielnie. 

 

 

  



 Ćwiczenie. Mniej czy więcej? 

 

Wskaż na którym obrazku mamy więcej kwiatków i mniej samochodów. 

>  

<  

Teraz spójrz na znak umieszczony pomiędzy obrazkami. Znak jest skierowany dziubkiem do 

tego zbioru/obrazka, na którym mamy mniej samochodów i mniej kwiatów. Otwarte 

ramiona znaku są skierowane w tą stronę, gdzie mamy więcej przedmiotów. 

 

 

 

 



 Ćwiczenie. Policz czerwone i zielone nakrętki, wskaż których jest więcej, przyjrzyj 

się w którą stronę skierowany jest znak. Narysuj znak palcem w powietrzu/ na 

dywanie/ na stole, a następnie przesuń palec po znaku zapisanym w książce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie. Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło ramiona w taki sposób, aby ich układ 

przypominał znak większości/mniejszości. Korzystając z przedmiotów dostępnych w domu/ 

ustawionych w danym pomieszczeniu/ułożonych przez rodzica dziecko ustawia się tak aby 

wskazywać np. Z której jego strony jest więcej okien, obrazów, krzeseł itp. Z której strony 

stoi więcej osób, szklanek, zabawek itp. 

 

Ćwiczenie. Napisz po śladzie znaki > i <. 
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Kochane Przedszkolaki! 

 

Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je 

na stronie internetowej naszego przedszkola, będziecie tam mogli 

zobaczyć jak pracują Wasi koledzy i koleżanki  

e-mail do przesyłania fotorelacji : aga060189@gmail.com 

Serdecznie pozdrawiamy                               

Pani Agnieszka 

Pani Lidzia 

mailto:aga060189@gmail.com

