
Temat tygodnia: Chronimy środowisko  

Propozycje prac, które można wykonać w tym tygodniu z dziećmi.                      

 

Bajki edukacyjne 

W kontakcie z naturą:  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

Bajka proekologiczna: 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N6kbUilt5tnQBnHp

mUEzjQH9cvc-EIBUuuluXKXbvo9pKtIOlBVJp-g8 

 

Mali strażnicy przyrody /autor nieznany/ 

Dziś ekologia modne słowo, 

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew,  

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.  

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 

sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam, wynagrodzi, 

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.  

 

Rozmowa dotycząca treści utworu: Co to jest ekologia?, Co to znaczy zachować się ekologicznie?, Co 

możemy zrobić dla przyrody?, Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami? 

ZoZi - Świat w naszych rękach (piosenka dla dzieci) 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sBs1rQFeZHjfb58E

T7jSZchLKWfhztFuHfGhzj_v1GM_tXRM2kBDp0Ns 

Bajka pt.: „Ekologiczny dom” 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N6kbUilt5tnQBnHpmUEzjQH9cvc-EIBUuuluXKXbvo9pKtIOlBVJp-g8
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N6kbUilt5tnQBnHpmUEzjQH9cvc-EIBUuuluXKXbvo9pKtIOlBVJp-g8
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sBs1rQFeZHjfb58ET7jSZchLKWfhztFuHfGhzj_v1GM_tXRM2kBDp0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sBs1rQFeZHjfb58ET7jSZchLKWfhztFuHfGhzj_v1GM_tXRM2kBDp0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


” Moja planeta jest jak …” – zabawa słownikowa. Drodzy Rodzice opowiedzcie dzieciom o ziemi np.: 

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. 

Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą 

wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś choruje i potrzebuje naszej pomocy”. 

Dokończ zdanie  „ Moja planeta jest jak …”- dziecko dopowiada zakończenie tego zdania. 

 

Wskazujemy dzieciom dwa obrazki: las czysty i las zaśmiecony. Pytamy dzieci: 

 dlaczego? 

 

 

 

 

ych śmieci? 

 

 

Wysłuchanie piosenki „Duszki leśne” 

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

Praca z KP3 str. 27- wprowadzenie znaku +, dodawanie w zakresie 8, podpisywanie działań. 

https://www.youtube.com/watch?v=yEWmp54ogwk 

Praca w KP3 str. 28- prezentacja liter W, w na podstawie wyrazów podstawowych: worek, Wanda. 

Wyszukiwanie litery „w” w tekście  

Praca z Cz str. 60-61- ćwiczenia w czytaniu.  

Praca z PiL str. 60- ćwiczenia w pisaniu litery w po śladzie.  

Praca z W 35-37- gra w „Piotrusia” kartami z ilustracjami drzew i ich owoców. 

https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII
https://www.youtube.com/watch?v=yEWmp54ogwk


„Ekoludek”- praca plastyczna. Drodzy rodzice udostępnijcie dzieciom materiały wtórne: makulaturę, 

butelki, pojemniki, kartony, pudełka. Dzieci projektują i wykonują wymyśloną postać. 

 

Pokoloruj obrazek 

 


