
TYGODNIOWA  TEMATYKA 

Dbamy o naszą planetę 

Wtorek: 13.04.2021r. 

TEMAT: 

„DBAMY O ŚRODOWISKO“ 

1. ,,Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH”  

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

2.  Co to znaczy dbać o środowisko?”. Dzieci kończą zdanie rozpoczęte przez 

Rodzica: Dbać o środowisko to znaczy… Po zakończeniu Rodzic może nakierować 

dzieci na temat ochrony zwierząt i dbania o nie. 

3. „Smutny widok” – prezentacja zdjęć przedstawiających tereny piękne i czyste oraz 

zanieczyszczone. Rodzic prezentuje dwa rodzaje zdjęć: 1) piękne widoki parków, 

lasów, łąk itp., 2) śmieci i inne zanieczyszczenia, np. brudne rzeki, ścieki, dymy        

z fabryk, dzikie wysypiska śmieci, wycięte lasy. Dzieci przedstawiających czyste, 

naturalne tereny oraz miejsca zniszczone, brudne.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 
 

 
 



 
 

4. „Jak pomóc naszej planecie?” – giełda pomysłów. Rodzic zadaje pytanie Jak 

pomóc naszej planecie? i wywołuje dyskusję. Dzieci podają jak najwięcej 

pomysłów, a potem rysują swoje propozycje na dużym arkuszu papieru. 

5. „Co by było, gdyby…” – rozwijanie twórczego myślenia. Rodzic zadaje pytania: 

Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? Co by było, gdyby 

zabrakło czystej wody do picia? Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że 

nie dałoby się zobaczyć słońca? Co by było, gdyby wycięto wszystkie drzewa? Co 

by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki? Co by było, gdyby nie było zwierząt? 

Dzieci tworzą scenariusze i starają się udzielić odpowiedzi. 

6. „Zagrożone” – rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem. Rodzic 

rozkłada na dywanie zdjęcia różnych zwierząt, wśród nich zagrożonych 

wyginięciem, takich jak goryl, tygrys, nosorożec, słoń, lampart, żubr, niedźwiedź. 

Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. Następnie Rodzic odwraca 

obrazkiem w dół wszystkie zdjęcia zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wyjaśnia 

dzieciom, że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują 

lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. Rodzic 

wprowadza termin „zwierzęta zagrożone wyginięciem”. 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 31: „Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety. 

Stoją w kręgu, wolno klaszczą i tupią, jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz   

w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz szybciej. Obracają się. Szybko uderzają 

dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i wydają dźwięk 

pracujących silników rakiety. Podskakują, unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: 

Hura! Zabawę można powtórzyć. „Planety” – rytmiczne poruszanie się do dowolnej 

melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że doleciały rakietą na inną planetę. Rytmicznie 

poruszają się do melodii. Gdy piosenka ucichnie, podchodzą do innego dziecka i 

wymyślają przyjazny gest powitalny. „Deszcz meteorytów” – potrząsanie 

pomponami w rytm melodii. Rodzic rozdaje dzieciom pompony. Te mają za zadanie 

potrząsać nimi, wymachiwać, zgniatać je w rytm dowolnej melodii. Potem dotykają 

pomponami nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Podrzucają pompony. 

Naśladują taniec cheerleaderek. Dzieci ćwiczą każdą z rąk. „Powrót na ziemię” – 

ćwiczenie na materacu. Dzieci kładą się na plecach w kole i chwytają za dłonie. 

Próbują podnieść się do pozycji stojącej, nie przerywając utworzonego kręgu.  

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 
 

1. ,,Ekorytmy“ https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/ekorytmy.html 

 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/ekorytmy.html


2. „Na spacerek” – zabawa ruchowa. Dzieci słuchają muzyki „Wiosna” z cyklu Cztery 

pory roku Vivaldiego, podczas przerwy w muzyce dzieci naśladują czynności np. 

wąchamy kwiaty, zbieramy śmieci, słuchamy śpiewu ptaków, spacerujemy po lesie, 

odnosimy gazety do skupu makulatury itp. 

3. Ekologiczny dom - bajka edukacyjna  

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&t=177s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&t=177s

