
DBAMY O PRZYRODĘ 

 

W środę 22 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Ziemi, w najbliższych 

dniach zatem poruszymy zagadnienia związane z przyrodą i postawami proekologicznymi. 

Jak co tydzień zachęcam Państwa do wykonania wybranych zadań z poniższych propozycji ☺   

• Zadanie w programie Kreatywny Przedszkolak- „Domowy ogródek”- założenie 

hodowli ziół, warzyw lub wybranych roślin (np. w doniczkach, pudełkach po 

jogurtach) 

Bardzo proszę o zdjęcia z „domowymi ogródkami”, które udokumentują nasz udział w 

programie. Z góry dziękuję.  

Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielą się ze mną Państwo również innymi zdjęciami z 

przeprowadzonych zabaw. 

• Wspólne oglądanie bajki Rodzina Treflików „Śmieci” 

 https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

 

• Zabawa matematyczna: 

Dziecko robi z gazety lub zużytych kartek 10 kul, powtarza za rodzicem rymowankę i 

próbuje wrzucić z pewnej odległości kule do kosza na śmieci, następnie głośno liczy 

kule w koszu, a rodzic wykonuje tyle przysiadów, ile punktów zdobyło dziecko. 

 

Kosz się zawsze bardzo smuci, 

gdy ktoś papier obok rzuci. 

Pamiętają wszystkie dzieci, 

by do kosza wrzucać śmieci. 

 

• Jak dbamy o przyrodę?- zabawa w skojarzenia 

Rodzic czyta zdania, jeśli zdanie jest prawdziwe dziecko klaszcze w dłonie, jeśli nie- 

tupie nogami: 

- Śmieci wyrzucamy do kosza. 

- W lesie wolno krzyczeć. 

- Foliowe torebki wrzucamy do wody. 

- Zwierzęta czują, kiedy się im dokucza. 

- Możemy deptać kwiaty na trawniku. 

- Woda, którą pijemy powinna być czysta. 

 

• Praca plastyczna wg pomysłu dziecka i rodzica z wykorzystaniem rolek po papierze 

toaletowym lub po ręczniku papierowym (tematyka dowolna) 

 

• Zabawy gazetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU


- wyścig: dziecko i rodzic stają obok siebie (każdy na jednym kawałku gazety, drugi 

kawałek kładziemy przed sobą i wchodzimy na niego stopami, następnie sięgamy po 

kawałek gazety, który został z tyłu i przekładamy znowu przed siebie… itd.) 

- podrzucanie i łapanie papierowej kuli z gazety 

- rzuty do celu papierową kulą: rodzic robi z rąk obręcz przed sobą, dziecko próbuje 

trafić z pewnej odległości do obręczy 

 

• Ćwiczenia oddechowe Rybki w wodzie (pojemnik z wodą i wycięte z papieru małe 

rybki- 6 szt) 

- dziecko rzuca kostką i za pomocą słomki przenosi na powierzchnię wody tyle rybek 

ile wyrzuciło oczek na kostce, następnie dziecko dmucha delikatnie na powierzchnię 

wody tworząc fale 

 

• Zabawa z gazetami przy muzyce: https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk  

 

• Rysowany wierszyk Kwiatek- rodzic mówi, dziecko samo rysuje zgodnie z treścią 

wiersza, następnie koloruje 

W  środku koło, na nim płatek 

drugi płatek, trzeci płatek, czwarty płatek, 

jeszcze kreska i jest kwiatek. 

 

• Zabawa sensoryczna cieczą nienewtonowską 

Potrzebne będą:  mąka ziemniaczana- ok. 150 g, chłodna woda, miska lub inne 

głębokie naczynie (wodę dodajemy do mementu, gdy masa stanie się jednolita, lecz 

nie płynna- powinna być twardsza od ciastoliny i jednocześnie tworzyć gładką, 

lustrzaną powierzchnię). Pod wpływem nacisku dłoni masa będzie twardnieć, po 

rozluźnieniu nacisku zamieni się w płyn.  

 

• Zabawa ruchowa „Powódź”- dziecko biega po pokoju, a na hasło POWÓDŹ wskakuje 

jak najszybciej na łóżko, fotel lub krzesło 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://englishplaybox.pl/   (po zalogowaniu)  LEKCJE CYFROWE- POZIOM I/ Rozdział IV 

Moja twarz- wszystkie lekcje 

https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo   części ciała- utrwalanie słownictwa- 

dziecko powtarza nazwy po angielsku i pokazuje części ciała na sobie 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  osłuchanie ze słownictwem w piosence 

Życzę miłej zabawy i przesyłam serdeczne pozdrowienia. 
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