
 

1. Zabawa taneczno – ruchowa „Don't Worry, Be Happy!” – zapraszamy dziecko do naśladowania tańca, 

prosimy o ustawienie monitora tak, aby dz. mogło swobodnie wykonywać ruchy pokazywane w filmiku.  

https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g 

 

2. Rozsypanka literowa – zadaniem dziecka jest ułożenie wyrazu z podanych liter. Można zaproponować aby 

dziecko spróbowało propozycje zapisywać na kartce – prawidłowe rozwiązanie EKOLOGIA (można 

podpowiedzieć dz. na jaką literę się zacznie wyraz) 

 

                      

                                

3. Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na 

podstawie fragmentu rymowanki. R. zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza. Prosi, by starało się 

zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumie. 

Co to jest ekologia? D. Klimkiewicz, W. Drabik 

Ekologia – mądre słowo, 
a co znaczy – powiedz, sowo? 
Sowa chwilę pomyślała 
i odpowiedź taką dała: 
„To nauka o zwierzakach, 
lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 
o wzajemnych powiązaniach 
między nami, bo to wszystko 
to jest nasze środowisko. 
Masz je chronić i szanować” 
– powiedziała mądra sowa…. 

 

Po wysłuchaniu wiersza R. prosi dziecko, aby spróbowało wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla 

niego do końca jasne. R. kieruje rozmową, zadając pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co 

oznacza słowo „szanować”? 

https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g


 

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, R. może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dziecko wyklaskuje lub 

wytupuje fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową: 

To na-u-ka o zwie-rza-kach, 

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach. 

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach, 

o wza-jem-nych po-wią-za-niach 

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko 

to jest na-sze śro-do-wis-ko. 
 

4. „Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza.  

Rodzic demonstruje dziecku 2 przezroczyste naczynia z wodą. Do jednego naczynia dziecko wrzuca kawałki 

mydła, drobne papierki, odrobinę ziemi z doniczki. Miesza  wodę. Następnie dziecko pod dyktando mamy lub 

taty  przygotowuje filtry. Na słoiku gumką recepturką przymocowuje gazę (samo lub z pomocą), na nią 

kładzie trochę waty, na to kawałek lnianej szmatki, na wierzch ponownie złożony gazik. Razem z rodzicem 

wolno przelewa połowę brudnej wody przez filtr. Porównują wygląd wody brudnej i przefiltrowanej. Rodzic 

wyjaśnia dziecku, że prawdziwe filtry dokładniej oczyszczają brudną wodę. 

 

5. Kodeks Ekologa – omówienie z dzieckiem ilustracji właściwego postępowania proekologicznego 

 

          



         

         

 

 



6. Przypomnienie piosenki z zajęć poniedziałkowych „Duszki leśne” - https://soundcloud.com/alina-

pacura/lesne-duszki 

 

7. „Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna. R. zaprasza dzieci do wysłuchania opowieści, zadaniem dziecka 

jest rysowanie na kartce ołówkiem, to co R. opowiada: W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (dz. rysuje w 

poziomie na kartce dwa duże kosze). W jednym z nich leżały trzy butelki (Dz. rysuje zgodnie z opisem), w 

drugim pięć butelek. W którym koszu było więcej butelek? (Dziecko wskazuje prawidłową odpowiedź i rysuje 

między koszami odpowiedni znak > lub <. R. może zaproponować inną opowieść/ np. W czasie deszczu 

zrobiły się dwie kałuże. DO kałuży prawej wpadły 3 krople deszczu, a do lewej 6. Po czym do prawej wpadły 

jeszcze 3. Do której kałuży wpadło więcej kropel? Dziecko odpowiada i wpisuje odpowiedni znak > = < 

 

8. Praca z Książką karty pracy 4 

➢ str.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania 

znakami < i >.  

➢ str.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, dorysowywanie nakrętek, 

pisanie cyfr i znaków < i >.  

 

9. Praca z Książką Księga zabaw z literami – str. 64 – 65 – Utrwalenie wiedzy na temat źródeł energii na 

podstawie ilustracji. (R. czyta pytania zawarte na str. 64). Próba samodzielnego odczytania przez dziecko 

wyrazów i zdań znajdujących się w żółtej ramce na str. 65. 

 

10. Utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych poprzez gry interaktywne: 

 

✓ Puzzle. Zanieczyszczenia świata http://scholaris.pl/resources/run/id/49410 

✓ Plakat „Nasza Ziemia" http://scholaris.pl/resources/run/id/49414 

✓ Jak nie szkodzić przyrodzie?  http://scholaris.pl/resources/run/id/103594 

✓ Segregacja śmieci https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-

smieci.html lub https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

✓ Propozycja na Rodzinną zabawę w „Ekologicznych – milionerów” – sprawdźcie ile uda się wygrać 😉 

http://learningapps.org/watch?v=p4k2tnfj301, R. na łatwiejsze pytania pozwólcie odpowiedzieć dziecku 

samodzielnie  

 

11. Praca plastyczna – „Plakat szczęśliwej i smutnej planety Ziemia” technika dowolna. Zadaniem dziecka jest 

przedstawienie za pomocą pracy plastycznej: w jaki sposób ludzie sprawiają, że planeta jest szczęśliwa i 

zdrowa, a co jej szkodzi? 
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