
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 20.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Strażnicy przyrody. 

 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy, 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

 

1. Słuchanie piosenki Ochroń Ziemię (sł. i muz. Krystyna Gowik). Rozmowa na 

temat tekstu piosenki. Nauka piosenki fragmentami metodą słuchu. 

Nagranie piosenki znajduje się na stronie wydawnictwa MAC i jest dostępne 

po zalogowaniu: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

NOWE PRZYGODY OLKA I ADY - POZIOM BB+; CD2: 11. Ochroń Ziemię 

(sł. i muz. Krystyna Gowik). 

 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.  

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci i zasłania słońce. 

 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci  

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, nic się nie zmieni.  

W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi,  

gdy ją każdy mały człowiek nauczy się lubić. 

 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.  

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2 x ) 
 

 Określanie nastroju piosenki. N. zadaje dzieciom pytania: 

 Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

 Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 

 Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb


 Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją mały człowiek zacznie lubić?” 

 

2. Zabawa dramowa – My, drzewa. 

 Dziecko jest drzewem. Rodzic opowiada, co działo się z lasem, drzewami,  

a dziecko wciela się w role drzewa i uzewnętrznia stany emocjonalne  

w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych przez rodzica. Rodzic opowiada: 

 Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były 

szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich 

gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne 

niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się 

śmieci, które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi 

stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na 

to, co się dzieje. Może dzieci im pomogą? 

 

3. Zabawy ruchowe. 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Rzucamy szyszkami. 

Dziecko na niby spaceruje po lesie, co pewien czas podnosi szyszkę i rzuca nią  

z dużym zamachem jak najdalej. 

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przedzieramy się przez 

leśne zarośla. Dziecko porusza się na czworakach między wyobrażonymi 

zaroślami, co pewien czas prostuje się i maszeruje do przodu. 

 Ćwiczenia ramion i tułowia – Piłujemy drzewo. Do zabawy zostaje 

zaproszony rodzic. 

Dziecko staje w parze z rodzicem twarzami do siebie. Podają sobie ręce  

i naprzemiennie przeciągają je do przodu i do tyłu, z równoczesnym pochylaniem 

i odchylaniem tułowia – naśladują piłowanie drzewa. 

 

4. Znam las i o niego dbam. 

 Oglądanie przez dziecko zdjęć wybranych drzew – liściastych i iglastych, 

nazywanie ich, porównywanie wyglądu. Zdjęcia wybranych drzew 

przygotowuje rodzic. 

 Wypowiedzi dziecka na temat: Co to jest las? 

Karton w kształcie drzewa, mazak, przygotowuje rodzic. 

Dziecko podaje swoje skojarzenia ze słowem las. Rodzic zapisuje je na kartonie 

w kształcie drzewa, wokół hasła: Las to… ułożonego z liter i odczytanego 

wspólnie z dzieckiem lub odczytanego samodzielnie przez dziecko. 



  Poznawanie (przypomnienie) ogólnej budowy drzewa. 

Rodzic układa przed dzieckiem poszczególne kartonowe elementy drzewa: 

korzenie, pień, gałęzie, koronę z liśćmi. Dziecko nazywa części drzewa. Układa 

je na stole we właściwej kolejności. Określa, które części rośliny rosną pod 

ziemią, a które nad nią. 

 

5. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy cz.4, s.12-13. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=14 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

6. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Proszę rodziców 

o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. 

Litery i liczby, cz.2, s.70- 73. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=72 

 

7. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu. 

 Opowieść ruchowa W lesie (według Małgorzaty Markowskiej). 

Dziecko wykonuje to, o czym opowiada rodzic.. 

 Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dziecko maszeruje dookoła koła). 

Idziemy po ścieżce. Ścieżka robi się coraz węższa. Las staje się gęsty – trzeba się 

schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla (wymyśla różne sposoby 

przedzierania się przez las). Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, 

nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonuje skłony głowy w tył, na 

boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderza palcami o ziemię). 

Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakuje w różnych 

kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, 

podskakujemy. Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las 

szumi: szu, szu, szu… 

 

8. Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 

Zielony karton, mazak przygotowuje rodzic. 

 Dziecko podaje propozycje, a rodzic zapisuje je na zielonym kartonie. Na 

koniec dziecko – na znak, że zgadzają się z tym, co jest napisane – odbija na 

kartonie swoje dłonie maczane w farbie. Przykładowe propozycje dziecka: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=14
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=72


 Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek drzew; nie 

śmieci; dokarmia ptaki (zwierzęta); oszczędza wodę, elektryczność; segreguje 

śmieci; lubi zwierzęta… 

 

9. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową. 

 Rodzic rozkłada na dywanie papierowe krążki na których napisane są 

poznane litery. Dziecko spaceruje pomiędzy krążkami na umówiony sygnał 

wzrokowy lub słuchowy zatrzymuje się przy najbliższym krążku czyta znajdującą 

się na krążku literę i podaje słowo rozpoczynające od podanej litery. Następnie 

układa zdanie z podanym słowem i samodzielne lub przy pomocy rodzica zapisuje 

zdanie w liniaturze. 

 

 

 

 

Życzę zdrówka, miłego dzionka, fajnej zabawy 

 

 

 


