
Dzień 2 – 21.04.2020 r. 

DBAMY O PRZYRODĘ – „Jak dbać o przyrodę” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na Wtorek 21.04.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Wykonaj ćwiczenia Karta pracy, cz. 4, s. 14–15.  

Obejrzyj obrazki oraz oceń, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. W pustych polach narysuj 

jak ty dbasz o przyrodę. Posłuchaj nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach. Czy 

wiesz co oznacza że rośliny są chronione? 

 

II. Posłuchajcie wiersza„ Co to jest przyroda?” D. Gellner. 

To drzewa i kwiaty i liście i woda 

Motyl nad łąką, biała stokrotka 

Szanuj przyrodę, kochaj przyrodę 

Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody 

Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz 

Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze 

Powiedzcie, co jeszcze? 

Dbaj o trawniki! Niech koło domu 

Będzie wesoło, będzie zielono. 

 

Wymieńcie wszystkie elementy przyrody o których mowa w wierszu. Następnie policzcie 

wszystkie jakie udało ci się zapamiętać oraz podziel na sylaby i głoski. Np. 

Sylaby: Drze-wa, kwia-ty, mo-tyl,  

Głoski: w-o-d-a, l-i-ś-c-i-e 

III. Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze?  

Do wykonania tego eksperymentu będą nam potrzebne: balon, słomka do napojów, kubeczek 

z wodą, paski bibuły zawieszone na nitce.  

• Porozmawiaj z Rodzicem na temat powietrza  – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; w 

jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.  

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z 

balonów w kierunku własnych twarzy.  

• Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z 

wodą – obserwowanie powstających bąbelków.  

• Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.  

• Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem. 

  

Powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza 

się jako wiatr. Powietrze jest niezwykle ważne dla życia ludzi i zwierząt. Przypomnijcie sobie 

ponieważ już o tym rozmawialiśmy wiec jest to dla was powtórka. Bez powietrza nie byłaby 

możliwa nasza obecność na Ziemi.   

 

IV. Zabawa ruchowa – Gęsty las – rzadki las. 

Na hasło: Gęsty las, dzieci skupiają się wokół Rodzica, a na hasło: Rzadki las, dzieci rozbiegają 

się po  swoim domu bądź jeżeli jest taka możliwość w swoim ogrodzie  i biegają w podskokach 

do chwili, gdy usłyszą hasło: Gęsty las itd.  



V. Biedroneczki pooglądajcie albumu, książki, czasopisma, strony internetowe przedstawiające 

roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. 

Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwróćcie uwagi na rolę lasów. 

 

VI. Na koniec wykonajcie prace plastyczną  „Obdarowujemy naszą Ziemię”  

Dzieci narysujcie  „dobre prezenty dla Ziemi” – liście, słońce, drzewa, kwiaty, ptaki, 

zwierzęta, owady itp.  

 

Dziękujemy za współprace pozdrawiamy i ściskamy nasze kochane biedroneczki. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


