
Propozycje działań edukacyjnych z dzieckiem 

Temat : Ziemia nasza planeta 

 

Poniedziałek  20. 04.   

T:  Co to jest powietrze? 

 

1. Proponujemy zabawę  ruchową   https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

2. Rozmawa z dzieckiem na temat powietrza.  Czym ono jest? Czy i komu jest potrzebne?  

Wiersz pt.  „ Powietrze  E. Zachenter - Spławińska 

Przeźroczystym  szalem 

Otulam Ziemię całą, 

Jestem obecne wszędzie. 

Choć mnie nie możesz pochwycić, 

Choć mnie zobaczyć nie możesz, 

jestem ci bardzo potrzebne. 

Jak się beze mnie obejść? 

Odetchnij głębiej, 

Poczujesz, jak dużą mam wagę 

Istnienie moje od skrzydeł motyla lżejsze! 

3. Doświadczenia z powietrzem 

      - nadmuchiwanie balonów i podrzucanie ich – powietrze jest lekkie  

-oglądanie  powietrze w słoiku, butelce, torbie foliowej,  robienie wiatru  za pomocą kartek  

papieru  - powietrza nie widać  

- wąchanie  różnych  przedmiotów  w pokoju i powietrza  w czystym słoiku - powietrze nie 

ma zapachu  

- oglądanie  powietrze w różnych pojemnikach – powietrze nie ma stałego kształtu 

Doświadczenie na istnienie powietrza w człowieku  

Dziecko siedzi skrzyżnie, głęboko oddycha, nabiera powietrze i zatyka nos i usta 

(wstrzymanie oddychania), a następnie wypuszcza powietrze. 

Wniosek: W człowieku jest powietrze, jest ono potrzebne do oddychania. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


Doświadczenie na istnienie powietrza w przedmiotach  

Dziecko otrzymuje  puste opakowania -plastikowe butelki, puszki, kartony, 

które ma zgnieść. Po wykonaniu tej czynności dziecko  wyrzuca  śmieci do odpowiedniego 

pojemnika/opakowania na papier, metal, plastik, odpady mieszane. 

Wniosek: Zgniecione kartony i puszki zajmują dużo mniej miejsca, a znajdujące się w 

butelkach powietrze stawia opór. 

Doświadczenie na skład powietrza 

Rodzic napełnia przezroczystą szklankę wodą , pokazuje dziecku  strzykawkę i odciąga 

tłoczek („łapie” powietrze ), następnie zanurza strzykawkę w wodzie i naciska na 

tłoczek, prosząc wcześniej dziecko, by zaobserwowało, co się stanie gdy wykona tę czynność. 

W wodzie pojawiają się bąbelki. Pyta  z czym kojarzą  się 

bąbelki? Gdzie możemy je zaobserwować? Dziecko podaje odpowiedzi (np. w napojach, 

 rodzic może podpowiedzieć, że np. na ciepłych źródłach jeżeli dziecko tam było. 

Wniosek: Powietrze jest gazem. 

4) „Wietrzne zabawki” – proponujemy wykonanie z dzieckiem zabawek papieru: :wachlarz,  

wiatrak, samolot (wg upodobania) – dziecko może  wykorzystać je do swobodnej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o  wiatraczek  

https://www.youtube.com/watch?v=InBZ2ySQAWk samolot z papieru 

5. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie balonów, powietrzem z balonów wprawianie w ruch 

lekkich piórek. 

6. Gdzie jeszcze jest powietrze: zabawy badawcze: 

- zanurzanie zakręconej plastikowej butelki w wodzie 

- dmuchanie przez rurkę do miski z wodą – bąbelki 

- robienie baniek mydlanych 

- nakrywanie palącej się świeczki szklanym naczyniem – wysnuwanie wniosków dotyczących 

właściwości powietrza 

7. Zabawa ruchowa ,,Złap powietrze: - dzieci próbują złapać do woreczków foliowych jak 

najwięcej powietrza. 

8. Balonowy stworek – ozdabianie nadmuchanego balonika folią samoprzylepną, pisakami . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.youtube.com/watch?v=InBZ2ySQAWk


Wtorek 21.04. 

Temat: Dbamy o środowisko wokół nas. 

 

1. Na początek dnia proponujemy zabawę „Boogie - woogie”: 

            https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

 

2. Słuchanie wiersza Magdaleny Tokarczyk „Chora Planetka” (zał. nr 1) 

 

           Porozmawiajmy z dziećmi na temat wysłuchanego utworu: 

           Dlaczego Planetka była smutna? Czemu źle się czuła? 

           Jak zachowywały się dzieci? Co robiły źle? 

 

3. Burza mózgów: Jak możemy dbać o środowisko? Jak pomóc naszej planetce? 

 Popatrzcie na ilustracje ziemi umieszczoną poniżej. Jedna jej część jest wesoła, czysta,       

zadbana, zielona a druga smutna, zaśmiecona. Pomyślcie, jak możemy dbać o naszą 

planetkę,  żeby czuła się dobrze i żeby nam się dobrze na niej mieszkało. 

 

           https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ziemia1.jpg 

 

4. Słuchanie piosenki: „Nasza Planeta” (Śpiewające Brzdące) 

            https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

  

 

5. Zaproponujmy dziecku by narysowało  „Jak wyobraża sobie wesołą planetę” 

6. Ćwiczenia słuchowe „ Odgłosy natury”. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8&app=desktop 

 

Zał. nr 1 

„Chora Planetka” M. Tokarczyk 

 

 

 Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod 

drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ziemia1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8&app=desktop


Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 



Środa 22.04   

Jak dbać o najbliższe środowisko?   - segregacja śmieci. 

 

1. Posłuchajmy piosenki: „Nasza Planeta” (Śpiewające Brzdące) 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

2. Zachęcamy do rozmowy nt. opakowań po zużytych produktach które zbierają się nam w  

domu. Będą to różnego rodzaju opakowania: papierowe, plastikowe, metalowe, szklane. 

Dziecko  ma możliwość zastanowienia się, po czym są poszczególne opakowania i  zachę-

camy do rozmowy nt. segregacji zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane.  

 

3. Bajki edukacyjne– „Rady na odpady”  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  oraz 

Felka rady jak segregować odpady                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw 

4. Utrwalmy w rozmowach z dzieckiem kolory pojemników do segregowania  śmieci  

- zielone - kolorowe szkoło; 

- białe - białe szkło; 

- niebieskie -papier; 

- żółte - plastik, drobne metale np. kapsle, puszki, kolorowy metal; 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw


 

źródło: internet 

 

 

5. Burza mózgów ,,Dobre rady na odpady”. Próba szukania odpowiedzi na pytanie, jak 

można wykorzystać ponownie odpady.  Wyjaśnijmy dziecku znaczenie pojęcia ,,recykling”, 

zaprezentujmy  też w miarę możliwości  rzeczy wykonane z surowców wtórnych np. papier 

toaletowy, blok rysunkowy, kartonowe pudełko, plastikowe pojemniki, szklaną butelkę… itp. 

Butelki plastikowe PET co można z nich otrzymać  - przybliżmy to dziecku jako ciekawostkę 

Każda zużyta butelka ma szansę na powtórne wykorzystanie z korzyścią dla środowiska 

naturalnego, zwłaszcza jeśli zostanie selektywnie zebrana. Wystarczy pięć plastikowych 

butelek, aby wyprodukować koszulkę sportową.  

Ze zużytych butelek PET można wyprodukować też miękkie dywany i chodniki, bluzy 

polarowe, stroje narciarskie , niektóre buty, żagle, spadochrony, śpiwory i namioty. 

 

 

 



6.. Torebki foliowe – przekształcenie. Rozwijamy u dziecka myślenie twórcze. 

Jak inaczej możemy wykorzystać torebkę foliową? (np. nakrycie głowy, fartuch, but, serwetka,  

 

7. Dobrze czy źle? – zabawa. 

Narysujmy dziecku na kartce buzie wesołą i smutną. Słuchając zdań wypowiadanych przez 

rodzica niech ocenią postępowanie dzieci, które wykonują różne czynności. Jeśli postępują 

prawidłowo podnoszą do góry obrazek z uśmiechniętą buzią, jeśli nieprawidłowo - obrazek ze 

smutną buzią np. Kasia wrzuciła papierek do kosza, Tomek zbił kamieniem szybę, Grześ 

podlał kwiatki, Gabrysia zrywa gałęzie z drzew, Kasia rozrzuca papierki itp. /wymyślmy inne 

sytuacje/. 

 

8. Karta pracy  -  rodzic czyta dziecku na co przeznaczony jest  dany pojemnik, a zadaniem 

dziecka jest pokolorowanie go na odpowiedni kolor lub pomalowanie farbami.





Czwartek 23.04 

T: Mój pomysł na  eko-  stworki i inne przedmioty. 

 

1. Przypomnienie dzieciom o tym, że ważne jest segregowanie odpadów 

do odpowiednich pojemników. Kiedy odpady są posegregowane, można 

z nich stworzyć nowe rzeczy. Ponowne wykorzystanie i przetworzenie 

odpadów nazywane jest recyklingiem. Pokażmy dziecku znak recyklingu (załącznik nr 2).   

 Przypomnijmy dziecku kolory pojemników na poszczególne odpady  /proszę posłużyć się 

wcześniejszym scenariuszem/ 

2. Instrumenty muzyczne z odpadów. Zaproponujmy dzieciom  , aby z odpadów zrobiły 

instrumenty muzyczne. 

Można zrobić grzechotkę z butelki /wypełnić ją np. groszkiem, fasolą/, bębenek z kartonowego 

okrągłego pudełka,  ozdobić dwa kubeczki od jogurtów do stukania o siebie nawzajem. 

3. Piosenka  do posłuchania „Nasza Planeta”  

            https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

4. Proponujemy pracę plastyczno – techniczną pt.,, Coś z niczego- czyli pomysł na wykorzystanie 

odpadów". 

Zadanie polega na wykonaniu  pracy  z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących 

odpadami- śmieciami np. puszki aluminiowe, tektura, zużyte przedmioty plastikowe i  szklane, 

szmatki, folia oraz  materiałów naturalnych drewno, sznurek, sizal itp.  

Podpowiadamy, że może to być np.  zabawka ekologiczna lub przedmiot użytkowy jak np. wazon, 

obrazek , ozdoby itp.  

Będzie nam ogromnie miło jeżeli otrzymamy zdjęcia  wykonanych prac. 

,,MAMY NADZIEJE,ŻE AKTYWNIE SPĘDZONY CZAS Z WŁASNYM DZIECKIEM 

WSPANIALE WPŁYNIE NA POGŁĘBIENIE WZAJEMNYCH RELACJI,A JEDNOCZEŚNIE 

PRZYCZYNI SIĘ DO ELIMINOWANIA ZŁYCH NAWYKÓW ZWIĄZANYCH Z CORAZ 

CZĘSTSZYM PRZESIADYWANIEM PRZED TELEWIZOREM I KOMPUTEREM!" 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 



Piątek 24.04 

 

Temat: SmoG czy smoK? 

 

1. Ćwiczenia oddechowe: 

− wprawianie w ruch powietrzem kartki papieru, 

− dmuchanie strumieniem powietrza na dłoń, 

− ćwiczenia głębokiego wdechu i wydechu. 

 

2. Rozmowa na temat opowiadania – prezentacja sylwet smoków: 

−  antysmogowego smoka o imieniu „Ziejek”  

 

 

− smogowego smoka o imieniu „Dymek” 

 

  



3. Opowiadanie pt. „Mój bohater smok” 

 

Dawno, dawno temu, żyli sobie ludzie, którzy wierzyli w prawdziwe smoki. Dzisiaj nikt już w te 

smoki nie wierzy, oprócz małej Zuzi. Dziewczynka mieszka nad rzeką, na osiedlu pełnym 

kolorowych domków i bloków z niezliczonymi placami zabaw. Pewnego dnia rano, stojąc przed 

klatką schodową, zauważyła ciemną mgłę nad budynkami – spytała wówczas tatusia: − Tato, czy to 

co widzę, to jest poranna mgła? Tata spojrzał w dal i odpowiedział: − Córciu, chyba tak. − To 

dlaczego unosi się tylko nad domkami i naszymi blokami? – Zuza ponownie spytała. − Nie wiem, 

córciu – odpowiedział tato. − Dlaczego ta mgła jest taka szara i brudnawa? Mgły są ładniejsze 

prawda tato? – stwierdziła dziewczynka. − Córciu, także jestem zdziwiony – odrzekł. − Tatusiu, 

tatusiu, a dlaczego od samego ranka czuję taki brzydki zapach na dworze? – mówiąc o tym, 

dziewczynka zakasłała. − Córko, nie zdążymy na zajęcia, wsiadaj do auta, jedziemy – pospiesznie 

odparł tato. − Tato ja nigdzie nie jadę. Już wiem, już wiem – pisnęła. − Po osiedlu na pewno grasuje 

smok, wielki smok, który dymi i strasznie sapie. To musi być jakiś dziwny smok, który zamiast 

ognia zionie cuchnącym dymem! A feeee…! – krzyknęła Zuza. − Chcę się z nim spotkać i nazwę 

go „Dymek Swądek” − Kogo? – spytał tato, − No tego smoka, Dymka, tatusiu, proszę! – nalegała 

dziewczynka. Tata wsiadł do samochodu i zaproponował córce, czym prędzej to samo. Zuzia 

usiadła i zapięła się w foteliku, a tata włączył samochodowe radio. Oboje usłyszeli komunikat, 

który brzmiał: „Szanowni słuchacze, w mieście panuje smog. Proszę nie wychodzić z domów i nie 

otwierać okien. Kto jest na dworze, niech założy maskę ochronną”. Zuza słysząc te słowa podniosła 

ton głosu i wyraźnie oznajmiła: − Tato, a widzisz, mówiłam tobie, że w mieście grasuje smok i to 

nie byle jaki! Tato zatrzymał samochód, zaśmiał się, a zarazem posmutniał. − Córko, wyjaśnię tobie 

– rzekł. To nie żadna mgła ani dymiący smok, to po porostu smog. Jest to zjawisko 

zanieczyszczenia powietrza, które zarówno występuje w centrum miast jak  

i na osiedlach, gdzie stoją kamienice i domki z kominami. Do tego smogu doprowadzili ludzie 

paląc niewłaściwy opał, w celu ogrzania swoich domów. To ludzie, którzy jeżdżą codziennie autami 

i trują paliwem środowisko. Czynią to również nawet zwykli palacze papierosów. Zuza 

zmarkotniała i odpowiedziała: − Szkoda tatusiu, o wiele bardziej cieszyłabym się z widoku 

prawdziwego smoka, takiego jak z bajek albo jeszcze fajniejszego. − A może spotkasz jednak tego 

smoka, Dymka, którego tak wspaniale przed chwilą wymyśliłaś? – wtrącił tato. – − Nie, już nie! – 

odburknęła Zuza. − Mój nowy bohater też będzie smokiem, ale tym razem – miłym, pachnącym i 

niebieściutkim, jak bezchmurne niebo. Nazwę go Ziejek Błękitek – strażnik czystego powietrza! 

 

 Rozmowa z dzieckiem na temat smogu – jak powstaje, dlaczego jest szkodliwy. 

 



 

4. „Smoki” – zabawa ruchowa. 

 

Na zmianę dynamiki w muzyce (melodię wybiera rodzic), dziecko tańczy naprzemiennie: 

− taniec smoka Dymka przy muzyce energicznej, 

− taniec smoka Ziejka przy muzyce łagodnej. 

 

5. Wykonanie przez dziecko prac plastycznych – obrazka na temat zjawiska miejskiego smogu 

(wykorzystanie węgla do rysowania, pasteli i farb). 

 
Opracowały: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel, Monika Dymek 


