
6-LATKI 

GRUPA IX TĘCZOWA KRAINA 

 

PIĄTEK   16 KWIETNIA 

TEMATYKA TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMAT DNIA: WIEM, JAK CHRONIĆ MOJĄ PLANETĘ 

 

 

 

1. Zapraszamy na poranną gimnastykę. Rzuć kostką do gry i w zależności ile oczek 

wypadnie, wykonaj zaprezentowane ćwiczenia.  

 

 

 



2. „ Co to jest ekologia?” – zachęcamy do przeczytania dzieciom wiersza, dotyczącego 

ekologii 

 

D. Klimkiewicz, W. Drabik 

 

Ekologia – mądre słowo 

a co znaczy - powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

- powiedziała mądra sowa… 

 

Następnie dzieci mogą wymienić słowa, które były dla nich niezrozumiałe. Prosimy 

 o ich wyjaśnienie, w celu poszerzenia słownika czynnego dzieci. Dzieci mogą 

odpowiedzieć na pytania: 

– Czym jest ekologia? 

– Czego dotyczy ta nauka? 

– Co oznacza słowo „szanować”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia teledysku do krótkiej piosenki, kształtującej 

postawę proekologiczną. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs 

 

Następnie prosimy, aby dzieci zastanowiły się, co mogą zrobić, aby zadać o  naturę. 

W tym celu pomocne mogą okazać się zdania, umieszczone na poniższym plakacie. 

 

 

 

 

 

Następnie prosimy, aby dzieci zastanowiły się, co mogą zrobić, aby zadać o  naturę. 

W tym celu pomocne mogą okazać się zdania, umieszczone na poniższym plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs


4. „Mniej, czy więcej?” – zabawa matematyczna.  

Rodzic opowiada historię ilustrując ją przedmiotami: 

W pewnym pokoju stały dwa kosze na śmieci ( kładzie dwie miski). W jednym z nich leżały 

3 korki (wkłada korki do jednej miski), w drugim pięć korków (wkłada korki do drugiej 

miski).W którym koszu było więcej butelek? Dziecko wskazuje prawidłową odpowiedź. 

Rodzic kontynuuje opowieść: 
Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak 

myślisz, w którą stronę się otworzy? Rodzic układa znak > z dwóch pasków papieru. 

Rodzic opowiada jeszcze kilka takich historii, by utrwalić schemat zadania. Później 

można zilustrować zadania napisanymi cyframi zamiast przedmiotów. 
 

5. Wykonaj karty pracy  

 KP 4a – pisanie pośladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i 

zapisywanie rozwiązania znakami < i >; 

  KP 4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, 

dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >. 

 

Propozycje aktywności na popołudnie: 

1. „Poszukiwanie skarbów”  - zachęcamy, aby dziecko znalazło w domu bądź na 

świeżym powietrzu, następujące „skarby” 

 

– coś prostego, 

– coś wilgotnego, 

– coś kłującego, 

– coś pachnącego, 

– coś na literkę „Z” 

– coś, co przypomina motylka, 

– coś, co mogłoby być domkiem dla krasnala, 

– coś gładkiego. 

 

2. „Eko i nieeko” – zabawa ruchowa. Dziecko stoi na dywanie. Rodzic odczytuje zdania, 

a dziecko ocenia, które z prezentowanych sytuacji są „eko”, a które nie.  

Gdy usłyszą zdanie, które zakwalifikują jako opis sytuacji „eko”, mówią poniższą rymowankę 

i wykonują wskazane ćwiczenia:  

To jest bardzo eko, (dzieci podskakują)  

fantastyczny styl życia, (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami)  

każdy ekoludek (wskazują osoby z koła)  

chwali taki sposób bycia. (rytmicznie klaszczą w dłonie)  

Gdy ocenią, że dana sytuacja nie jest „eko”, mówią inną rymowankę i wykonują wskazane 

ćwiczenia:  

Takie zachowanie strasznie mnie oburza, (dzieci tupią nogą i podpierają się rękami pod boki)  

szkoda dla środowiska jest bardzo duża. (kreślą dwiema rękami przed sobą duże koło)  

Złość i smutek ogarnia wszystkie ekoludki. (wskazują wszystkie osoby z koła)  

To wcale nie jest problem malutki. (kręcą głową i wykonują przysiad na słowa „problem 

malutki”)  

Przykładowe zdania:  

–– Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło.  



–– Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie.  

–– Ktoś wyrzucił śmieci do lasu.  

–– Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki.  

–– Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda.  

–– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z materiału.  

–– Tata zaniósł stary telewizor do punktu odbioru elektrośmieci.  

–– Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię.  

–– Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić.  
–– Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i księżniczek.  

 

3. „Słowo na literkę..” – gra 

https://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke 

4. „Jaka to cyfra?” 

https://pisupisu.pl/przedszkole/jaka-cyfra 

 

 

Życzymy miłej zabawy 

https://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke
https://pisupisu.pl/przedszkole/jaka-cyfra

