
Temat: Jak dbać o przyrodę? 
1. Karty pracy, cz. 4, s. 14–15. 

 Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. Rysowanie, 

jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na 

zdjęciach. 

 

2. Utrwalanie refrenu piosenki Ziemia,wyspa zielona 

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

 

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. Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze?  

Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone na 

nitce.  

• Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – 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. Rodzic wyjaśnia, że powietrza nie można 

zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. 

Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas.   

6. Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. 

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


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

Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę 

lasów. 

7. Zabawa ruchowa – Dzięcioł na drzewie.  

Dzieci, w staniu w lekkim rozkroku, naśladują ruchy dzięcioła stukającego w pień 

drzewa (wykonują skłony i skręty głowy).  

8. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady.  

Litery i liczby, cz. 2, s. 74 – 6-latki 

Opowiadanie o tym, co się dzieje na obrazku. Rysowanie w prawym górnym rogu 

słoneczka, w lewym górnym rogu – chmurki, w prawym dolnym rogu – żabki, a w 

lewym dolnym rogu – kwiatka. 

9. Dowolna praca plastyczna z rolki po papierze toaletowym lub rolki po ręczniku 

papierowym (np., drzewko, zwierzątko…) – przesłanie zdjęć do wychowawcy. 

 


