
DATA: PONIEDZIAŁEK   12.04.2021 

TEMAT DNIA:  CZYSTO  WOKÓŁ NAS 

ZAŁĄCZNIKI: 

1.Co to jest przyroda? – rozumienie pojęcia przyroda na podstawie wiersza D. 

Gellnerowej 

 

WIERSZ 

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. 

 

Wyjaśnienie znaczenia słowa przyroda . 

 

2. Zabawy rozwijające sprawność fizyczną. Kształtowanie codziennych nawyków 

higienicznych. 

 

3. Obietnica – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową 

 na temat niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka. 

Rozwijanie świadomości  proekologicznej. 

 

 

WIERSZ  Obietnica 

Iwona Salach 

  

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 



Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 

A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę. 

 

 

Omówienie  z dziećmi, jak należy zachowywać się w lesie. R. pyta: 

Czy w lesie możemy śmiecić?; Dlaczego nie możemy śmiecić?. Jeszcze raz czyta dwa 

pierwsze wersy 

wiersza. 

R. razem z dziećmi tworzy kodeks małego ekologa. Na dużym kartonie razem z dzieckiem 

rysuje obrazek lasu i pyta: 

 Czy każde dziecko obiecuje, że przyrodę uszanuje?. Następnie rysuje na kartce obrazek 

rzeki oraz zwierząt i pyta: Czy obiecujecie nie straszyć zwierząt i nie zanieczyszczać rzek?. 

 Dzieci odbijają swoje dłonie pomalowane farbami na plakacie. 

 

4. „Porządkujemy zabawki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów. R rozkłada na 

dywanie klocki 

w różnych kolorach oraz samochody – małe i duże. Prosi dziecko by uporządkowało  

zabawki 

Zadaniem1będzie oddzielić czerwone klocki od pozostałych, zadaniem 2 będzie oddzielić 

samochody 

duże od małych. Tak posegregowane zabawki dzieci układają na półkach. 

ze względu na ich wybraną cechę. 

 
 

 

 

 
PROPOZYCJA  ZABAW NA POPOŁUDNIE 
 
„Wiosenne drzewko z rolki „ 

Wiosenne drzewko z rolki to idealna praca plastyczna na ostatnie dni zimy. Już za chwilę rozkwitnie 

Forsycja, Magnolia, Bez i drzewka owocowe, więc to doskonały czas na takie zabawy. Nasza praca jest 

łatwa w wykonaniu, efektowna, a przy okazji jest świetnym treningiem małej motoryki, czyli sprawności 

palców i dłoni. 

Do wykonania pracy potrzebujesz: rolkę po papierze, brązową i różową bibułę, kartkę z bloku 

technicznego, brązową plastelinę, zielony pisak, kredkę lub plastelinę. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/wiosenne-drzewko-z-rolki-i-plasteliny/ 

 

 

POZDRAWIAMY SERDECZNIE 

NAUCZYCIELKI GRUPY  XII 

 

 

 

 

 



 

 


