
Propozycja  zbaw  od  20.04. do 24.04.2020r. w gr. 1 

Temat kompleksowy: Dbamy o naszą planetę 

20.04.  poniedziałek Temat: Czysto wokół nas  

1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Co to jest przyroda? – wyjaśnienie dziecku określenia 

przyroda.  

To drzewa i kwiaty, 

i liście i woda. 

Motyl nad łąką, 

biała stokrotka. 

 

Przyroda jest wokół, 

wszędzie ja spotkasz. 

 

Ptak rozśpiewany, 

gadające świerszcze. 

Powiedzcie, proszę, 

co jeszcze, co jeszcze. 

 

Szanuj przyrodę, 

kochaj przyrodę. 

Kwiatom w doniczkach 

nie żałuj wody. 

 

Dbaj o trawniki! 

Niech koło domu 

będzie wesoło, 

będzie zielono. 

2. Porządkujemy zabawki – ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów. Rodzic rozkłada na 

dywanie misie w różnych kolorach oraz samochody – małe i duże. Prosi dziecko, aby 

uporządkowało zabawki, np. według koloru, lub wg wielkości.  

3. Czysto wokół nas – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po pokoju w rytm spokojnej muzyki. 

Gdy muzyka cichnie, Rodzic wypowiada zdania prawdziwe lub fałszywe. Gdy informacje są 

prawdziwe, dziecko klaszcze, gdy są fałszywe – robi przysiad, np.: W lesie możemy zostawiać 

papierki, butelki, opakowania po sokach; W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć 

zwierzęta i ptaki; Nie zostawiamy w lesie papierków; W lesie zachowujemy się cicho; Nie 

łamiemy gałęzi z drzew; W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin; Gdy jesteśmy nad 

rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody; Papierki i butelki po sokach wrzucamy 

do kosza na śmieci.  

4. Posegreguj śmieci – karta pracy https://pl.pinterest.com/pin/2674081017601987/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Masażyki – wierszyki   Odkurzacz 

Szuru szu, szuru szu,   (przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka) 

pan odkurzacz poszedł w ruch. 

Jeździ w koło po podłodze, 

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru szu, szuru szu, 

https://pl.pinterest.com/pin/2674081017601987/


wjeżdża wszędzie w zakamarki,  (wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, we włosy itp.) 

czyści też najmniejsze szparki. 

Wszystkie brudy migiem wciąga  (naśladujemy palcami zbieranie okruszków) 

i dokładnie pokój sprząta. 

Kiedy skończy, zobaczycie, 

cały pokój zacznie lśnić,   (głaszczemy dziecko po całym ciele) 

a odkurzacz w ciemnym kącie 

o sprzątaniu będzie śnić.   (głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do niego) 

 Butelki sensoryczne – z pomocą Rodzica dziecko wykonuje zabawkę  

https://kreatywnymaks.blogspot.com/2015/06/sensory-bottle-butelki-sensoryczne.html  

 

21.04. wtorek Temat: Żyjemy z przyrodą w zgodzie 

1. Śmieci wrzucamy do kosza – zabawa z elementem celowania. Rodzic stawia przed dzieckiem  

kosz na śmieci. Zadaniem dziecka jest celowanie do niego kulkami z gazet.  

2. Słuchanie wiersza D. Niemiec Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być  

Aby piękny był nasz świat, 

nawet gdy masz mało lat, 

żyj na co dzień ekologicznie, 

wtedy wokół będzie ślicznie. 

Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają. 

Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają! 

Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie. 

Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem. 

Latem, biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek, 

ptaki ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem. 

A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko, 

pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o treści utworu.  Może zadać pytania, np.: Jaki jest nasz świat?; 

Co trzeba robić, by żyć ekologicznie?; Dlaczego warto troszczyć się o przyrodę?; Jak się 

czujesz, gdy możesz bawić się tam, gdzie jest czysto?; Jak czułbyś/-łabyś się, gdyby wokół ciebie 

było mnóstwo śmieci? 

3. Porządki w lesie – zabawa ruchowa, Rodzic rozkłada na dywanie opakowania po sokach, 

papierki po cukierkach, kawałki gazet oraz plastikowe butelki po wodzie i sokach. W dwóch 

miejscach pomieszczenia układa worki na śmieci. Rodzic może nad workami przyczepić 

odpowiednie obrazki. Dziecko maszeruje przy dźwiękach dowolnej muzyki, omijając 

rozrzucone śmieci. Gdy muzyka cichnie, dziecko zbiera śmieci i wkłada do odpowiednio 

oznaczonych worków.  

4. Czysta ziemia – plakat – praca plastyczna z wykorzystaniem pasteli lub innych kredek, oraz 

konturu kuli ziemskiej (na kuli zaznaczone są miejsca, które należy pokolorować na zielono i 

niebiesko), małych kwiatków i drzewek, kolorowych rybek. Zadaniem dziecka jest 

pokolorowanie obrazków, domalowanie rybkom oczu oraz łusek. Po wykonaniu zadania 

dziecko przykleja na błękitnych częściach globu przygotowane rybki, a na zielonych kwiatki i 

drzewka.  https://pl.pinterest.com/pin/847380486126812718/  

https://pl.pinterest.com/pin/847380486126812736/  
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Można stworzyć z dzieckiem inny plakat wg własnego pomysłu, ale utrzymany w tematyce 

ekologicznej. Zapraszamy do wysyłania zdjęć plakatów (i innych prac) na adres e-mail: 

p71grupa1@interia.pl  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Policz kosze na śmieci? https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-

pracy-3.pdf  

 Rysowanie po śladzie https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-

1.pdf 

 Utrwalanie pojęć wielkościowych  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-2.pdf 

 

22.04.  środa  Temat: Ekoprzyjaciele 

1. Papierowe kule – zabawa ruchowa z zachowaniem równowagi. Rodzic wraz z dzieckiem mnie 

papier i robi kulki z gazet. Zadaniem dziecka jest ułożenie w pokoju ścieżki, po której dojdzie 

do „lasu”. Następnie przejście po niej, stopa za stopą.  

2. Słuchanie wiersza Danuty Klimkiewicz i Wiesława Drabika pt. Co to jest ekologia 

Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy? – powiedz, sowo! 

Sowa chwilkę pomyślała 

i odpowiedź taką dała: 

To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nimi, bo to wszystko, 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować 

– powiedziała mądra sowa. 

Rodzic rozkłada obrazki: zwierząt, lasu, rzeki, ptaków. Pyta dziecka: Co to jest ekologia?; Czy 

możemy niszczyć środowisko?  

3. Skaczemy, biegniemy – zabawa ruchowa przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA  

4. Ekoludek – praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych. Dziecko wykonuje pracę (z 

pomocą Rodzica) wg własnego pomysłu z różnych dostępnych materiałów, np.: rolek po 

papierze toaletowym, kolorowych gazet, pudełek po produktach spożywczych, włóczki, 

nakrętek plastikowych, itp.  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Jak dbać o naszą planetę? Film https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg   

 Zewnętrzny, wiosenny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców 

https://miastodzieci.pl/konkursy/kim-zostanie-twoja-rolka-po-papierze-toaletowym-

wiosenny-konkurs-dla-dzieci-i-rodzicow/ 
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23.04. czwartek  Temat: Czysta rzeka. 

1. Słuchanie fragmentu wiersza Joanny Papuzińskiej połączone z rozmową na temat utworu pt. 

Chora rzeka (fragment) 

Śniła się kotkowi rzeka, 

wielka rzeka, pełna mleka... 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Jak tu pusto! 

Drzewo uschło... 

Cicho tak – 

ani ptak, 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 

[...] ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 

[...] 

Chora rzeka nie narzeka, 

tylko czeka, czeka, czeka... 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza. Może zapytać: Co śniło się kotu?; Jakie 

zwierzęta mieszkają w wodzie?; Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z 

rzeki?.  

Obrazek rzeki: 

https://pl.pinterest.com/pin/AfqGmjEeeXFuuObUnJCk6p2qs4BO9z0_Sv3skfHyLzn-

K8uJeI1qrj8/  

Rodzic pokazuje dziecku dwa obrazki z rzeką czystą i brudną. Pyta: O której rzece był wiersz?; 

O co może prosić rzeka?. Np.: Nie zanieczyszczaj mnie; Nie wrzucaj butelek i worków do wody; 

Nie zostawiaj śmieci na brzegu rzeki. 

Rodzic zwraca uwagę dziecka na to, że nie tylko trzeba szanować wodę w rzekach czy 

jeziorach, lecz także nie wolno zanieczyszczać lasów, gdyż są one źródłem czystego powietrza, 

miejscem życia wielu roślin i zwierząt.  

 

2. Jaka jest woda? – film animowany Zdrojek i Pory Roku 

https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw  

3. „Ile kropelek wody spadło” – zabawa ruchowa. Dziecko biega po pokoju, na sygnał zatrzymuje 

się i liczy uderzenia (Rodzic uderza np. ręką o blat stołu). Dziecko tyle razy podskakuje, ile 

uderzeń usłyszało.  

4. Słuchanie piosenki pt. Deszczowa piosenka 

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

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Malowanie na soli https://tuptuptup.org.pl/malowanie-na-soli/ 

 Wash your hands Song – Music for Kids https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 
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24.04. piątek  Temat: Segregujemy śmieci. 

1. Echo na instrumentach – zabawa muzyczna. Rodzic przygotowuje plastikowe butelki, groch, 

ryż, kaszę. Dziecko wsypuje produkty do butelek. Może użyć do tego łyżki lub lejka. Następnie 

zakręca butelki. Dziecko może ozdobić butelki kawałkami kolorowego papieru 

samoprzylepnego. Po wykonaniu instrumentów dziecko gra prosty rytm. Można użyć piosenki 

Deszczowa piosenka https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

2. Zapoznanie dziecka z treścią wiersza Robimy porządki (autor nieznany)  

Wszystkie dzieci, nawet duże 

posprzątają dziś podwórze. 

A dorośli pomagają, 

śmieci w workach wyrzucają. 

Pierwszy worek jest zielony,     (Rodzic kładzie na dywanie zielony worek, oraz szklany 

przedmiot) 

cały szkiełkiem wypełniony. 

W żółtym worku jest bez liku  

niepotrzebnych już plastików.             (żółty worek, a obok plastikowe 

butelki) 

A niebieski worek – wiecie,                            (niebieski worek, a obok papierowe 

pojemniki) 

papierowe zbiera śmieci. 

My przyrodę szanujemy, 

śmieci więc segregujemy. 

Z ekologią za pan brat 

mama, tata, siostra, brat. 

Siostra, mama, tata, brat. 

3. Rodzic pokazuje obrazek https://pl.pinterest.com/pin/847380486126813304/ ; zadaje pytania 

dotyczące segregowania śmieci, np. Do kosza w jakim kolorze, wrzucisz plastykową butelkę? 

Dziecko wskazuje, lub nazywa kolor.  

4. „Ratujmy Ziemię” – zabawa ruchowa. Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty wykonane z 

papieru, plastiku, szkła, oraz kosze lub worki w odpowiednich kolorach. Zadaje dziecku 

pytania: Czy możemy nie sprzątać śmieci?; Czy moglibyśmy mieszkać razem ze śmieciami? 

Dziecko porusza się w rytm muzyki https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0. Na 

hasło: Śmieci do kosza! dziecko zbiera śmieci i wkłada je do odpowiednich koszy.  

5. Planeta Ziemia naszym domem – praca plastyczna wykonana dowolną techniką, według 

własnego pomysłu.   

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Piosenka o sprzątaniu domu https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  

 Inżynierka Wilczyca – bajka o segregacji śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I 
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