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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 08.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 
 

Cele ogólne: 

 rozwijanie świadomości ekologicznej, 

 poszerzanie wiedzy na temat kwiatów, 

 rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 tworzy kodeks przyjaciela przyrody, 

 dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe, 

 wykonuje zróżnicowane ćwiczenia fizyczne. 

 

  Na początek troszkę się poruszamy. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

 Segregujemy śmieci – ćwiczenia gimnastyczne. 

 

Karmimy stwory – głodomory – zabawa rzutna.  

Rodzic ustawia 3 pojemniki w kolorach: niebieskim, żółtym i zielonym. Dziecko 

stoi w niedużej odległości od pojemników i rzuca woreczkami (klockami) do 

pojemników w takim samym kolorze. Na koniec sprawdza, który stwór najadł się 

najbardziej. 

 

Papierki do kosza – zabawa wzmacniająca mięśnie stóp. 

Rodzic robi na dywanie okrąg ze skakanki i rozsypuje na dywanie kawałki gazety. 

Zadaniem dziecka jest „zmiecenie ich” za pomocą stóp do środka obręczy. 

 

 Zabawa matematyczna Gdzie jest...? 

Obrazek przedstawiający dowolny krajobraz (np. las). 

Rodzic pokazuje obrazek. Prosi dziecko, aby opisało, gdzie jest jakiś 

przedmiot/jakieś zwierzę itp. (np. Gdzie jest słońce? Gdzie jest drzewo?). Chodzi 

o to, aby dziecko używało słów określających położenie przedmiotów  

w przestrzeni (na, pod itp.) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464


2 
 

 

  Układanie puzzli o tematyce przyrodniczej. 

Puzzle (lub pocięte obrazki) o tematyce przyrodniczej, obrazki o tematyce 

przyrodniczej (na wzór). 

Dziecko układa puzzle lub obrazki pocięte (można wykorzystać powyższe 

krajobrazy, pociąć je na 4 – 5 elementów) samodzielnie. 

 



3 
 

 

 Praca plastyczna Kwiatowy kolaż. 

Gazetki ogrodnicze (lub obrazki z kwiatami), nożyczki, klej, kartki. 

Dziecko wycina (4-latki) lub wydziera (3-latki) obrazki z kwiatami, a potem je 

przykleja na kartce, tworząc dowolną kompozycję. 

 

 Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko. 
 
W zgodzie z przyrodą 
żyją wszystkie dzieci. 
Kochają jasne słonko, 
które na niebie świeci. 
 
Nie łamią gałęzi, 
dbają o rośliny, 
podczas wycieczek do lasu 
nie płoszą zwierzyny. 
 
Często też dorosłym 
dobry przykład dają – 
w wyznaczonych miejscach 
śmieci zostawiają. 
 

  Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego 
wiersza. 

Tekst wiersza Dzieci dbają o środowisko, arkusz kartki, klej, obrazki 
przedstawiające: podlewanie roślin, łamanie gałęzi (przekreślone), czysty las ze 
zwierzętami, kosze do segregowania śmieci (mogą być też inne obrazki  
o pozytywnym wydźwięku), kredki.  

Rodzic ponownie czyta wiersz, w odpowiednich miejscach pokazuje obrazki.  
W kolejnym etapie dziecko omawia pozytywne zachowania, które mogą 
świadczyć o tym, że jest przyjacielem przyrody. Następnie przykleja obrazki na 
kartce. Jeśli ma jakieś pomysły, może je narysować. 
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 Zabawa przyrodnicza Kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe. 

Kilka kwiatów ciętych, wazon, kwiat doniczkowy z podstawką, gazeta, woda. 

Rodzic prezentuje kwiaty: cięte i doniczkowe. Pyta dziecko, czy widzi między 
nimi różnicę (jeśli tak, to jaką). Następnie delikatnie wyjmuje kwiat 
doniczkowy nad gazetą. Pokazuje dziecku jego korzenie (i ponownie wsadza 
kwiat do doniczki), pytając, do czego, jego zdaniem, służą roślinie. Jeśli 
dziecko nie wie, nalewa na podstawkę trochę wody i w ciągu dnia wraz  
z dzieckiem obserwuje, co się stanie. Kolejnym etapem zadania jest wskazanie 
kwiatów ciętych (i uzasadnienie tej nazwy), ich wąchanie, a także wspólne 
ułożenie kompozycji w wazonie. Na koniec zadania rodzic zadaje dziecku 
pytania: Czy umiesz dbać o kwiaty? Czy będziesz to robić? 

 

  Ćwiczenie grafomotoryczne Kwiaty. 
Rysunek kwiatów do kolorowania po śladzie (zamieszczony poniżej). 

Dziecko: 

 rysuje linie po śladzie i łączy kropki, 

 koloruje powstały rysunek zgodnie z realną kolorystyką 
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 Karta pracy, cz. 2, nr 37 (PSZCZÓŁKI) 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=38 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

(tutaj można wydrukować) 
 
Dziecko: 

 nazywa kwiaty przedstawione na zdjęciach, 

 opowiada o budowie kwiatka na podstawie tulipana, 

 określa, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć, 

 koloruje rysunek kwiatka, którego najbardziej lubi, 

 koloruje rysunki kwiatów tulipana. 
 

 Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – Wzrost rośliny. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej. Można skorzystać z linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=pJqA02a_g-Y&feature=youtu.be  

Dziecko słucha muzyki relaksacyjnej, naśladują za rodzicem wzrost rośliny – od 

klęku podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie. 

 

  Śpiewanie piosenki Piosenka Ekologiczna. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg&feature=youtu.be 

 

  Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę? 

Rodzic mówi zdania. Dziecko potwierdza prawidłową odpowiedź, wstając  

i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową – pozostając w bezruchu (siedząc na dywanie)  

i mówiąc: Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dziecko uzasadniona. 

Przykładowe zdania: 

 Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza. 

 Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma 

– do kosza. 

 Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta. 

 W lesie wolno krzyczeć. 

 Warto sadzić kwiaty w ogrodzie. 

 

  Krótkie bajki podsumowujące tydzień Dbamy o przyrodę – zapraszamy do 

oglądnięcia, linki poniżej. 

Link: https://youtu.be/RV5IBJGAypY 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pJqA02a_g-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0

