
 

MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 21.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody 

 

1. Nauka  wiersza na pamięć M. Buczkówny „Tylko jeden raz”. 

 

 Zabawa na powitanie – Relaks na łące. 

Zielone prześcieradło, nagrania odgłosów wydawanych przez mieszkańców łąki, 

np.: żaby, pszczoły, jaskółki, pasikoniki, świerszcze, źdźbło trawy, pozyskane 

przez rodzica. Rodzic rozkłada zielone prześcieradło i prosi dziecko o wygodne 

ułożenie się na nim. Włącza nagrania z odgłosami wydawanymi przez 

mieszkańców łąki, np.: pszczoły, pasikoniki. Dziecko z zamkniętymi oczami 

wyobraża sobie pobyt na łące. Na koniec rodzic delikatnie muska dziecko 

trawką. Dziecko się budzi i opowiada o swoich wyobrażeniach. 

 

 Karty pracy numer 72–73. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=74 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

Dziecko: 

− słucha wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz” 

− wymienia nazwy zwierząt z wiersza,  

− zaznacza na karcie zwierzęta z wiersza kolorowymi kółeczkami odszukanymi 

wśród naklejek, 

− odpowiada na pytanie: Czy dostrzegasz piękno przyrody? 

Rodzic kontynuuje rozmowę na temat wiersza. Pyta dziecko: Dlaczego dla 

zwierząt kwitnie łąka i rośnie dla nich las? Co oznaczają słowa: Jak i ty – żyją 

tylko raz? Dziecko wypowiada się swobodnie. Rodzic uzupełnia jego 

wypowiedź. Wyjaśnia, że – podobnie jak ludzie – także rośliny i zwierzęta mają 

tylko jedno życie. Dlatego należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie. 

 

 Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.  

Kilkakrotne powtarzanie wiersza. Obrazki przedstawiające zwierzęta z wiersza: 

mrówki, żaby, żmije, pszczołę, pazia królowej, ślimaka, dżdżownicę, biedronkę, 

jaskółkę, pająka, pasikonika, świerszcza. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


 Ułóż w kolejności.  

Rodzic, począwszy od pierwszego zwierzęcia wymienionego w wierszu, zadaje 

pytania dotyczące wyglądu i sposobu życia poszczególnych zwierząt. Recytuje 

wiersz. Prosi dziecko o odszukiwanie obrazków wymienionych w nim zwierząt  

i układanie ich w jednej linii, w odpowiedniej kolejności. Następnie, wskazując 

kolejne obrazki zwierząt, prosi dzieci o wspólne powtarzanie wiersza. Zwraca 

uwagę, aby dziecko mówiło wiersz spokojnie, głośno i wyraźnie. 

 

 Czy się zgadza? 

Rodzic prosi dziecko o zakrycie oczu dłońmi. W tym czasie zmienia ułożenie 

kilku obrazków zwierząt. Następnie pyta dziecko, czy wszystko się zgadza. 

Dziecko z pomocą rodzica ustala kolejność występowania zwierząt w wierszu, 

potem patrzą na obrazki i ponownie recytują wiersz: Rodzic recytuje początek 

wersu, a dziecko go kończy. 

 

 Ja układam, a ty mów. 

Przy trzecim powtórzeniu wiersza rodzic układa obrazki. Dziecko stara się 

wyrecytować poszczególne wersy wiersza samodzielnie. 

 

 Quiz: Czy jestem przyjacielem przyrody? 

Zdania zapisane na zielonych sylwetach liści: klonu, kasztanowca, leszczyny, 

brzozy i jabłoni, obrazki uśmiechniętej minki i smutnej minki (wykonane 

wcześniej). Rodzic czyta zdania zapisane na zielonych sylwetach liści: klonu, 

kasztanowca, leszczyny, brzozy, jabłoni. Dziecko podnosi obrazek  

z uśmiechniętą minką, jeśli zachowania względem przyrody są prawidłowe,  

a obrazek ze smutną minką, jeśli zachowania są niewłaściwe. 

 

Przykłady zdań: 

o Śmieci wyrzucamy byle gdzie. 

o Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran. 

o Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło.  

o Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza.  

o Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go.  

o Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 

o Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię. 

 

 Burza mózgów na temat: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? Ustalanie 

zasad Kodeksu przyjaciela przyrody. 

Karton, mazak, napis Kodeks przyjaciela przyrody, tabliczka z napisem Szanuj 

zieleń! 

Rodzic pyta dziecko: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? Dziecko 

wypowiada się. Rodzic spisuje pomysły dziecka na dużym kartonie. 



Przykłady zasad:  

o Śmieci wyrzucamy do kosza. 

o Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.  

o Używamy toreb wielokrotnego użytku.  

o Oszczędzamy papier.  

o Nie łamiemy gałęzi.  

o Chodzimy po chodnikach.  

o Nie depczemy roślin.  

o Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.  

o Sadzimy drzewa i kwiaty. 

 

Rodzic uzupełnia wypowiedzi, mówiąc, że można także brać udział w akcjach 

propagujących ochronę środowiska, takich jak np.: Sprzątanie świata, Dzień 

Ziemi, odgradzać tereny zielone, umieszczać tabliczki informujące innych, by 

szanowali zieleń. Wyjaśnia znaczenie słów Szanuj zieleń! Pokazuje tabliczkę. 

Wprowadza napis Szanuj zieleń! do czytania całościowego. Informuje dziecko, 

że po południu umieszczą tabliczkę w ogrodzie. 

 

2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Szanuj zieleń.  

Dwa długie paski zielonej krepiny, sylwety kwiatów i drobnych zwierząt. 

Rodzic układa na podłodze dwa długie paski zielonej krepiny (trawniki), 

pozostawiając między nimi wąską dróżkę. Umieszcza na krepinie sylwety 

kwiatów i drobnych zwierząt. Dziecko przechodzi wąską dróżką, stopa za stopą, 

uważając, aby nie nadepnąć na trawnik. Rodzic zwraca  uwagę, aby pięta stopy 

wyprzedzającej dotykała palców stopy wyprzedzanej. 

 

3. Prace pielęgnacyjne i porządkowe wśród roślin w domu.  

Ustawianie roślin tak, by świeciło na nie słońce, podlewanie roślin, ścieranie 

kurzu z liści. Konewka, szmatki do ścierania kurzu. Dziecko ustawia rośliny tak, 

by świeciło na nie słońce. Ściera z liści kurz, podlewa kwiaty z pomocą rodzica. 

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne, str. 19 - 20 (5-latki). 

 

 

Powodzenia!  


