
Jestem przyjacielem przyrody 

 

1.  Oglądanie albumów przyrodniczych. Poznawanie sposobów ochrony 
przyrody. 

Albumy przyrodnicze. 
Rodzic ogląda z dzieckiem albumy przyrodnicze. Rozmawia na temat sposobów 
ochrony przyrody, np. poprzez zakładanie parków, rezerwatów. Dziecko ogląda 
ilustracje lub zdjęcia przedstawiające wybrane gatunki roślin i zwierząt 
chronionych  w Polsce, poznaje ich nazwy, wypowiada się na temat ich wyglądu. 
 

2.  Zabawa ruchowa Ślimak  
Dziecko porusza się jak ślimak (pełza po podłodze). 
 

3. Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem Ireny 
Róży Salach Wszędzie czysto. 

 
Czysty dom i czysty ogród, 
w lesie czysto, w polu też. 
Czysta rzeka i jezioro, 
samo zdrowie – wierz mi, wierz. 
Brudu nie chce widzieć wcale 
ani morze, ani niebo. 
Taką cichą mam nadzieję, 
nie wiecie dlaczego? 
Bo od kogo to zależy, 
aby czysty był nasz świat? 
By ptak śpiewał, strumyk szemrał, 
by w ogrodzie zakwitł kwiat? 
 
• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 
− W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto? 
− Od kogo zależy czystość świata? 
− Jak wygląda świat, kiedy jest czysty? 
 
 
 
 
 
 



 
4. Zabawa Wiem, jak dbać o przyrodę. 

Pojemnik z klockami. 
Rodzic kontynuuje rozpoczętą wcześniej rozmowę. Pyta: Co możemy robić, by 
chronić przyrodę? Dziecko wypowiada się swobodnie. Rodzic uzupełnia 
wypowiedź. Następnie proponuje zabawę. Wypowiada zdania. Jeżeli dziecko 
zgadza się z tym, co mówi rodzic pobiera z pojemnika stojącego obok klocki 
(następnie je przelicza i podaje kolory). 
 
Oszczędzamy wodę. 
Wyrzucamy śmieci do kosza. 
Segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników. 
Sadzimy drzewa i kwiaty. 
Nie depczemy roślin. 
Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną. 
Nie łamiemy gałęzi. 
Chodzimy po chodnikach. 
 
 

5.  Karta pracy, cz. 2, nr 40. 
 

6. Praca plastyczna „Kwiatki” 
Praca plastyczna wykonana np. z plasteliny 
 

7. Śpiewanie  „Świat w naszych rękach”  
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 

Ci co lubią segregację 
Otóż oni mają rację 
Gdy w osobne pojemniki 
Lecą papier, szkło, plastiki 
 
Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat 
 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

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


Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

 

 

 


