
Temat: Ochroń przyrodę 

 
1. Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi.  

Rodzic  wyjaśnia, że lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, 

zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki 

eteryczne. 

 

2. Zabawa graficzna – Drzewko.  

Kartka z rysunkiem konturu drzewa. Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym 

konturem drzewa. W zależności od kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami 

(drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb). 

 

3. Zabawa dydaktyczna – Co zanieczyszcza powietrze?  

Obrazki przedstawiające różne środki lokomocji, napisy: tak, nie.  

Rodzic rozkłada w różnych miejscach pokoju obrazki przedstawiające: różne środki 

lokomocji, zakłady z dymiącymi kominami, zanieczyszczającymi powietrze, oraz 

przedmioty służące dzieciom do zabawy. Dzieci oglądają odszukane obrazki i 

umieszczają je na stole. Pod napisem tak kładą te, które nie mają wpływu na 

zanieczyszczenie powietrza (np. rower, deskorolka, rolki, hulajnoga, kajak, żaglówka), 

a pod napisem nie – pozostałe (fabryka z dymiącym kominem, samochód, samolot, 

lokomotywa spalinowa). Rodzic uświadamia dzieciom, że można przeciwdziałać 

zanieczyszczeniu powietrza poprzez stosowanie specjalnych filtrów, katalizatorów, 

benzyny bezołowiowej. 

 

4. Nauka rymowanki 

Ziemia, ziemia to nasza planeta.  

Dbamy o czyste powietrze.  

Nie chcemy śmieci na leśnej łące. 

Precz z dymem, który zasłania słońce. 

 

5. Dowolny taniec przy piosence „ Ziemia, wyspa zielona” 

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

 

6. Nauka segregacji śmieci poprzez wierszyk (dziecko segreguje śmieci w domu). 

Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy, segregujemy śmieci, do nich je wrzucamy: 

do żółtego butelki, szkło do zielonego, gazety i kartony zawsze do niebieskiego. 

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


Rodzic pokazuje dziecku obrazki specjalnych pojemników, których używa się do 

segregowania odpadów, i wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla 

znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania 

materiału, który może zostać ponownie wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają 

wtedy środowiska, tylko ponownie mogą zostać użyte. Wyjaśnia pojęcie recyklingu. 

Pojemnik (lub worek) niebieski – papier, 

pojemnik (lub worek) zielony – szkło,  

pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne. 

 

7. Karta pracy, cz. 4, s. 16.  

Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań. 

Przedstawianie ich za pomocą liczmanów. Rysowanie po śladzie drogi Olka, Ady i 

dziadka do lasu. 

 

8. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie.  

Dzieci w siadzie skrzyżnym. Tułów pochylają do przodu, dłonie układają na podłodze. 

Na hasło: Kwiatek rośnie, dzieci powoli prostują tułów.  

Na hasło: Kwiatek wyciąga się do słońca – wyciągają ręce jak najwyżej.  

Na hasło: Kwiatek więdnie, dzieci powoli wracają do pozycji wyjściowej. 

 

9. Karta pracy, cz. 4, s. 17.  

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach. 

Rysowanie tulipanów po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie ich. 

 


