
Temat: Strażnicy przyrody 

1. Słuchanie piosenki pt. „Ziemia, wyspa zielon” 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

 

2. Zabawa dramowa – My, drzewa.  

Dzieci są drzewami. Rodzic opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dzieci 

wcielają się w role drzew i uzewnętrzniają 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 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może 

dzieci im pomogą? 

3. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Rzucamy szyszkami.  

Dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i rzucają nią z 

dużym zamachem jak najdalej. 

4. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przedzieramy się przez leśne 

zarośla. Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co 

pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 

 

5. Oglądanie zdjęć wybranych drzew – liściastych i iglastych (zdjęcia z książek lub 

Internetu) 

Dzieci oglądają zdjęcia drzew, nazywają je, porównują wygląd. 

Wypowiedzi dzieci na temat: Co to jest las? 

6. Karty pracy, cz. 4, s. 12–13.  

Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody.  

Kolorowanie rysunków zwierząt. 

 − Co robiły dzieci w lesie? 

 − Co mówiły zwierzęta o dzieciach?  

− Jak wy zachowujecie się w lesie? 

7. Odkrywanie litery h, H.  

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, 

liczenia, s. 72 – 5-latki 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70 – 6-latki 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–73 6-latki 

 

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

Dzieci podają propozycje, a rodzic zapisuje je na zielonym kartonie. Na koniec dzieci 

– na znak, że zgadzają się z tym, co jest napisane – odbijają na kartonie swoje dłonie 

maczane w farbie.  

Przykładowe propozycje dzieci: Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie 

gałązek drzew; nie śmieci; dokarmia ptaki (zwierzęta); oszczędza wodę, 

elektryczność; segreguje śmieci; lubi zwierzęta… 



9. Podawanie nazw zwierząt i roślin rozpoczynających się podaną sylabą.  

Rodzic podaje sylaby, a dzieci wymyślają nazwy zwierząt lub roślin.  

Np. so – sowa; je – jeleń; ja – jarzębina, jagody; sar – sarna; je – jeże, jeżyny… 

10. Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalone sygnały – Porządki. 

W pokoju są rozłożone pojedyncze strony gazet. W rytmie dowolnego instrumentu 

dzieci swobodnie maszerują między gazetami Podczas przerwy w grze każde dziecko 

podchodzi do najbliżej leżącej obręczy i zgniata gazetę, formując z niej kulę. 

Następnie manipuluje nią zgodnie z poleceniami: tocz kulę wokół siebie, podrzucaj 

kulę, przekładaj kulę z lewej ręki do prawej. 

 

 

 


