
Dbamy o przyrodę

➔ Jak dbać o przyrodę? – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej  „Oszczędzajmy wodę,
dbajmy o przyrodę!”.

Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się robić to bardzo
dokładnie.  Tego  dnia  jak  zwykle  wyjęła  z  kubeczka  pastę  i szczoteczkę,  odkręciła  kran  i zaczęła
szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek z dinozaurem stał
bezczynnie obok. 
– Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała podczas mycia
zębów – powiedziała pani. – Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie mamy kubeczki. 
–  Znowu  zapomniałam  –  westchnęła  dziewczynka.  –  Ale  ja  przecież  nie  leję  dużo  wody.  Tylko
troszeczkę. Naprawdę. 
– Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien eksperyment. Może to cię przekona do
oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W tym czasie pani wstawiła
miskę  do sąsiedniej  umywalki.  –  A teraz  twoja  kolej,  Ado.  Zacznij  myć zęby – powiedziała pani
i w tym samym momencie odkręciła kran. 
– Skończyłam! – zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i zaniosła miskę
z wodą do sali.  Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki.  – A teraz kolejno nabierajcie
wodę z miski do swoich kubeczków. 
– Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to możliwe? To ja zużywam
aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka. 
–  Niestety  tak.  Codziennie  myjesz  ząbki  i codziennie  marnujesz  tyle  wody,  ile  zużywa cała nasza
grupa. 
– To ja już na pewno się poprawię. Obiecuję. 
– Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, w których brakuje wody.
Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo głębokie studnie, żeby się do niej dostać. Woda,
którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo. 
– Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo wody – zawołała Kasia. 
– Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta, jak I
rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy marnować jej bez
potrzeby. 
– W takim razie w domu też zacznę oszczędzać wodę, I to nie tylko podczas mycia zębów – obiecała
Ada, a inne dzieci przytaknęły. 
– W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej rymowanki.
Posłuchajcie: Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę! 
Wszystkie  dzieci  już  po  chwili  zapamiętały  słowa  rymowanki.  Obiecały  również,  że  nie  będą
marnować wody.

Porozmawiajcie z dziećmi na temat opowidania, zadając im między innymi następujące pytania:
− W jaki sposób Ada myła zęby?



− Dlaczego należy oszczędzać wodę?

➔ Jaka jest przyroda? – spacer po ogrodzie w celu obserwacjii otaczajęcej nas przyrody. 
➔ Posłuchajcie piosenki ekologicznej Świat w naszych rękach

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

Świat w naszych rękach – ekologiczna piosenka 

Ci co lubią segregację 
Otóż oni mają rację 
Gdy w osobne pojemniki 
Lecą papier, szkło, plastiki 

 Ref: Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat

 A recykling trudne słowo 
Chodzi o to by na nowo 
Z naszych śmieci zrobić coś 
Papier, plastik albo szkło 

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie 
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 
Żeby jutro dobrze żyć 

➔ Wiosenne prace w ogródku – zabawa inscenizowana na podstawie wiersza Iwony Róży Salach
„Ogrodnicy”

Idą, idą ogrodnicy. Tup!  
Niosą grabki i łopatki. Hej! 
Będą spulchniać ziemię,  
aby lekko było jej.

Puk, puk, puk łopatką.  
Szu, szu, szu grabkami.  
Tryśnie woda z koneweczki  
na nasze grządeczki.

Zabawy na świeżym powietrzu, pomoc rodzicom w wiosennych pracach ogrodowych.

➔ Ćwiczenie pamięci – Kwiaty ogrodowe.

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


               TULIPANY                                 RÓŻE                                              BRATKI

Utrwalcjie z dziećmi nazwy kwiatów poprzez sylabizowanie, np. tulipan, tu-li-pan oraz głoskowanie co
słyszycie  na  początku  wyrazu  tupian  –  t.  Potem  poproście  o  pokolorowanie  jednego  wybranego
kwiatka. ( w załaczniku) bądź namlowanie go samodzielnie przez dziecko. 
➔ Na rabatce – zajęcia matematyczne. 
Rabatka – biała kartka.           
Kwiatki – kolorowe guziki, wycięte kółka z kolorowego papieru, nakrętki, klocki.
•  Sadzenie kwiatów według kolorów płatków. 
Układanie od 1 do 5 w różnych kombinacjach kwiatków na rabatkch ( kartkach) kwiatków wg koloru
• Sadzenie kwiatów według gatunków. 
To samo tylko wg kształtu  (  tu sprawdzą sie  klocki np.  na jednej  rabatce rosły same kwadratowe
kwiatki)
• Sadzenie kwiatów według instrukcji 
Dzieci sadzą kwiaty według polecenia dorosłego, np.: Na każdej rabatce zasadźcie po 3 kwiaty. 
• Sadzenie kwiatów według własnego pomysłu. 

➔ Ćwiczenia manualne – stemplowanie palcem na temat: Kwitnący ogród. 
 Dzieci maczają palce w kolorowych farbach i malują obrazek. Domalowują inne elementy przyrody,
np.: motyle, słońce, chmury, drzewa. 
➔ Śmieci z parku – zabawa badawcza. 
Ułożcie przed dzieckiem 3, 4 przedmioty ( śmieci). Najlepiej,  aby był wśród niech plastik, papier,
szkło, puszka. Pobawcie się w badanie struktury przedmiotu, okreslanie  czy można go ponownie użyć.
Potem posegresujcie je i wyrzućcie do odpowiednich pojemników. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw 

Przyjemnej zabawy 
Marta Świstun

https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs







