
Drodzy rodzice. Nasze kochane dzieci.  

W tym tygodniu zapraszamy Was do rozszerzenia wiedzy z zakresu tematu Ekologii. 
22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Tego dnia szczególnie pamiętajmy co naszej 
Ziemi pomoże żyć w zdrowiu. 

· Nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw, kwiatów 
· Zbieranie makulatury. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, 

papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę 
oddajmy do punktu skupu. 

· Zbieranie szkła. Zbierajmy i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy 
recyklingu szkła zużywane jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego 
szkła. 

· Zbierajmy puszki aluminiowe. Złoża boksytu z którego otrzymuje się 
aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi  
do ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości 
do ponownego przetworzenia. 

· Sprzątanie. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi.  
Może to być nasze podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren  
gdzie zebrało się dużo śmieci. 

· Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną 
a zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego 
przeznaczonych. Albo oddajmy do skupów. 

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć 
się odpowiedzialny za jej stan! Tak jak dbamy o nasze domy. Dbajmy o planetę. 

Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez specjalnie utworzonego e.mail dla 
grupy "BIEDRONEK". Przesyłajcie prosimy wasze zdjęcia z pracy w domu.  

biedronki139@op.pl   
 
Może wspólnie z rodzicami stworzycie list do Pani Ziemi, albo krótką rymowankę  
na temat ekologiczny. Szczególnie czekamy też na Wasze pozdrowienia i relację   
z zabaw. Przesyłamy uściski.   Pani Monika i Pani Asia 
 
 

TEMAT: Dbamy o nasze środowisko 

Poniedziałek - wstęp 

Ziemia zawsze była naszym domem. Kiedyś ludzie ją bardzo kochali, troszczyli się  
o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie 
zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą zabierać jej bogactwo i tajemnice. Dlatego 
Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy. 

Opowiadanie „Był las” Był las proszę was, a do tego lasu, dla zabicia czasu przyszło 
kilkoro dzieci. Jeden wyrzeźbił nożem nazwisko na drzewa korze,  
inny gdy przybył -  skopał niewinne grzyby, następny – wesołość wzniecił,  



bo porozrzucał śmieci. Ten rudy – wrzeszczał jak goryl, echo gra do tej pory.  
Wysoki – z patykiem w dłoni zaczął wiewiórkę gonić. A najgrubszy – tak się 
rozgniewał, że tłukł butelki o drzewa, a pozostali dla rozrywki gałęzie łamali.  
A las, proszę was, westchnął żałośnie i rzekł – ja przecież rosnę dla was,  
ale nie wiem czy dobry człowiek z was wyrośnie. 

Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące tekstu: Kto odwiedził las? Jak zachowywały 
się dzieci w lesie? Co robiły? Co czuł las? W jaki sposób dzieci mogły poprawić 
swoje zachowanie? Zastanówcie się, czego życzyłby sobie las. 

Polecamy również obejrzenie filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

Quiz. Proszę przygotować 2 buźki: jedną uśmiechniętą, drugą smutną.  
Rodzic czyta zdania, a dziecko odpowiada używając buziek.  
Zdanie prawdziwe –dziecko  podnosi wesołą buźkę, zdanie fałszywe – smutną. 

1.Do lasu zabierasz sok w kartoniku, gdy go wypijesz zabierasz kartonik ze sobą. 

2. W lesie nie można krzyczeć, bo można zedrzeć sobie gardło. 

3. Zwierzę, które spotkasz w lesie to krowa. 

4. Na skraju lasu spotykasz lisa, który się nie boi i nie ucieka. Podchodzisz do niego  
i głaszczesz go. 

5. Ptak w lesie to sowa. 

6. w lesie rozpalam ognisko. 

7. Nie niszczę muchomorów bo są ozdobą lasu i pokarmem dla niektórych owadów. 

8.Łamię gałęzie, bo nie mogę przejść na drugą stronę dróżki. 

Dla chętnych: narysuj las. 

 

Wtorek  segregujemy śmieci 

Wiersz „Sznurek Jurka” L. Szołdry 

Tuż za domem, bardzo blisko, kiedyś tam wyrzucił Jurek poplątany stary sznurek. 

A nazajutrz obok sznurka od banana spadła skórka, wyrzucona przez Karola. 

Tam tez wkrótce Jaś i Ola wyrzucili bez wahania swoje torby po śniadaniach, 

Stos papierków po cukierkach wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka, jakaś pusta bombonierka,  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


I od lodów sto patyków, pustych kubków moc z plastiku. 

Ot, tak to  od sznurka Jurka wnet urosła śmieci górka. 

A z tej górki wielka góra, której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko, lecz śmietnisko mamy blisko. 

Dzieci odpowiadają na pytania: Co zrobił Jurek i pozostałe dzieci?  
Jak powinny postąpić? 

Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”.  Prosimy o przygotowanie w miarę 
możliwości: plastikowych i papierowych woreczków, reklamówka, stara gazeta, 
kubeczki plastikowe, opakowania po jogurtach, butelki szklane i plastikowe, 
papierowe pudełka po lekach, plastikowe sztućce, rolki po papierze toaletowym  
lub ręcznikach. Zadaniem dziecka jest posegregowanie przedmiotów ze względu  
na tworzywo, z którego jest zrobione. Po zakończeniu proszę powiedzieć,  
że jest to właśnie segregacja i powinniśmy to robić na co dzień.  
Niektóre tworzywa możemy wykorzystać powtórnie np. papier i szkło.  
Proces ten nazywamy recyklingiem. 

Zabawa ruchowa "Slalom ekologiczny" 
Ustawiamy dwa tory pełne "śmieci" (skrawki materiału, papiery, puszki itd.) oraz 
przedmiotów naturalnych (szyszki, kasztany liście itd.). Uczestnicy zabawy muszą 
pozbierać wszystko, co powinno trafić do koszy na mecie, pozostawiając na terenie 
przedmioty naturalne. Każdy uczestnik w czasie biegu może schylić się tylko dwa 
razy i podnieść po jednym (za każdym razem) "śmieciu". Wygrywa ta drużyna,  
która poprawniej i szybciej wykona zadanie. 

 

Środa  Wysłuchaj piosenki. Myślimy że szczególnie refren łatwo zapamiętasz. 
https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

Piosenka Leśne duszki.  
I. Żyją w lesie małe duszki,  
które czyszczą leśne dróżki,  
Mają miotły i szufelki 
I do pracy zapał wielki. 
Ref.: auszki, duszki, duszki leśne 
wstają codzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz  
zaczynają sprzątać las. 
II. Myją liście, piorą szyszki,  
Aż dokoła wszystko błyszczy,  
Muchomorom piorą groszki,  
bo te duszki to czyścioszki. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44


Ref. 
III. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,  
Zaraz duszek za nim leci,  
Zaraz siada mu na ręce,  
Grzecznie prosi, nie śmieć więcej. 
 

Czy podobała Ci się piosenka? Opowiedz co dokładnie robiły leśne duszki?  
Czemu sprzątały las, jak myślisz? Czyim domem jest jeszcze las? Wyobraź sobie,  
że jesteś jednym z drzew. Jak wygląda zdrowe drzewo a jak chore? 

,, Zdrowe drzewo - chore drzewo'' - pantomima. 
Na hasło ,,Zdrowe drzewo'' - dzieci wymachują rękami nad głowami, w prawo,  
w lewo, do przodu, do tyłu. 
Na hasło ,,Chore drzewo'' - dzieci nachylają się i opuszczają bezwładnie ręce  
do przodu.  

A teraz stwórz swoje drzewo z przygotowanych wcześniej materiałów. 

Praca plastyczna „Drzewo” z wykorzystaniem materiałów wtórnych np. papieru, 
gazet,  zakrętek od butelek, folii aluminiowej zainspirujcie się: 
https://iheartcraftythings.com/puffy-newspaper-tree-craft-for-earth-day.html 

Jeśli masz jeszcze siłę to pobaw się jeszcze w zielone z rodzicami. 

Rozwiązywanie zagadek – Gra w zielone. Prosimy o rozłożenie obrazków czegoś 
zielonego (można narysować) np. żaba, gąsienica, liść, trawa, ogórek. Dziecko 
wybiera jeden obrazek i układa o tym zagadkę. Rodzic próbuje ją odgadnąć. 
Następnie rodzic losuje obrazek, układa zagadkę a dziecko odgaduje. 

 

Czwartek Mała Orkiestra Dni Naszych - Mam zasady na odpady 
https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8 posłuchaj piosenki.  
Czy była wesoła? Czy byłą smutna? Puść piosenkę jeszcze raz i spróbuj zatańczyć. 
Możesz wykorzystać w tańcu np. miotłę albo pokrywki.  
Powiedz o czym mówiła nam piosenka. 

Zabawa ruchowa jest bardzo ważna dla dziecka. Przesyłamy linki do zabaw 
ruchowych. 

Zabawy z rolkami po ręcznikach: 

https://akademia.pwn.pl/view/be3be7aa-e10b-4278-ac64-
e65f4fea789c/37275/Zdrowy_przedszkolak_Zabawy_z_rolkami_po_recznikach.pdf 

 lub skorzystajcie z tych: 

https://iheartcraftythings.com/puffy-newspaper-tree-craft-for-earth-day.html
https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8
https://akademia.pwn.pl/view/be3be7aa-e10b-4278-ac64-e65f4fea789c/37275/Zdrowy_przedszkolak_Zabawy_z_rolkami_po_recznikach.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/be3be7aa-e10b-4278-ac64-e65f4fea789c/37275/Zdrowy_przedszkolak_Zabawy_z_rolkami_po_recznikach.pdf


Przykładowe zabawy z gazetami, kartonami. 

· „Czapeczka” – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła. 
· „Wokół gazety” – marsz wokół gazety, na przerwę (uderzenie w bębenek) 

zatrzymujemy się i kucamy na gazecie. 
· Przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż). 
· Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – 

przesuwanie gazety (do przodu, do tyłu), powrót do pozycji wejściowej. 
· „Rolki” – Kartony ułożone pod stopami, naśladujemy jazdę na rolkach. 
· „Jazda na gazecie” – (siad na gazecie lub kartce A4, odpychanie się 

kończynami dolnymi i górnymi). 
· Zgniatanie gazety w kulkę. 

Przekładanie papierowej kulki z dłoni do dłoni, pod kolanem itp. 

· „Skrętoskłony” – „leniwa ósemka”. W rozkroku kreślenie leniwej ósemki 
poczynając od lewej nogi. 

· W leżeniu przodem, tyłem przekładanie papierowych kul z dłoni do dłoni. 
· Popychanie papierowych kulek czołem w marszu na czworakach. 
· Podrzucanie, chwytanie kulek. 
· Tor przeszkód. Pokonywanie toru przeszkód z gazet np. slalom, przeskoki. 
· Wspólny taniec do piosenki „Muzyczny stop”. 
· Ćw. uspakajające 

– dziecko kładą na stopie opartą o piętę gazetową kulę i posuwają się  
do przodu, jednocześnie ręce trzymają z tyłu i utrzymują prawidłową postawę 
(głowa patrzy przed siebie), 
– w siadzie (kulka między stopami) unoszenie stóp do góry i delikatne 
położenie. 

· Ćw. końcowe Marsz po obwodzie koła, z kulką pod brodą.  
Wypuszczenie kulki do wyznaczonego kosza.(ewentualnie w rytmie  
muzyki – Marsz). 

Zabawa matematyczna: „Gdzie się ukrył kot”?  

. – rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej. Potrzebna będzie 
maskotka kota lub innego zwierzęcia, karteczki z zadaniami do wykonania przez 
dziecko, np. podskocz 8 razy na lewej nodze, zrób 7 przysiadów, zaklaszcz 5 razy, 
tupnij 5 razy prawą nogą, kłębek wełny. Rodzic chowa w dowolnym miejscu w domu 
maskotkę, do której jest przyczepiona karteczka z zadaniem do wykonania  
dla dziecka. Od miejsca ukrycia ośrodka pokoju, w którym jest dziecko rozciągnięta 
jest wełna. Kłębek leży w centralnym miejscu w pokoju. Dziecko odnajduje kota, 
nawijając wełnę na kłębek i podążając jego śladem .Rodzic odczytuje zapisane  
na kartce zadanie i dziecko je wykonuje. Rodzic prosi aby dziecko zamknęło oczy  
i przywiązuje zadanie do maskotki i ponownie chowa maskotkę. Wesołej zabawy! 

 

 



Piątek 

Rozwiąż zagadkę: Zwykle się rozlewa, leje, czasem jak kamień twardnieje.  
Bez niej trawy usychają i zwierzęta umierają. "Oszczędzanie i marnowanie wody" 

Potrzebne będą symbole uśmiechniętej i smutnej buźki ( obok nich kartoniki  
z napisami "TAK" i "NIE"). Po czym prosi, aby dzieci przyporządkowały symbolom, 
odpowiednie ilustracje: 
Pod zieloną buźką i napisem "TAK"- obrazki, na których widoczne jest oszczędzanie 
wody 
Pod czerwoną buźką i napisem "NIE"- obrazki, na których widoczne jest marnowanie 
wody. 

  

Dziecko rozwiązuje zagadkę i odpowiada na pytania: Do czego służy woda?  
Czy ma smak?  Czy jest nam potrzebna do życia? Czy możliwe jest życie bez wody? 
Jak możemy oszczędzać wodę? 

Doświadczenie z wodą – Czy coś w tej wodzie jest? – odgadywanie za pomocą 
zmysłu węchu i smaku co to za roztwór. Rodzic przygotowuje sól, cukier i cytrynę,  
3 szklanki z wodą. Wsypuje do wody sól, cukier i wlewa kilkanaście kropel soku  
z cytryny. Dzieci wąchają płyny i próbują rozpoznać z czym zostały zmieszane.  
Czy jest to łatwe? Następnie dzieci próbują roztworów(czubkiem języka)  
i odgadują z czym została połączona woda. Nazywają smaki. Prosimy o ustalenie  
i przekazanie dzieciom wniosku, że nie pijemy wody niewiadomego pochodzenia. 

Doświadczenia plastyczne „Kolor niebieski” 
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolorowy papier w różnych odcieniach niebieskiego. 
Pokazuje otrzymywanie odcieni koloru niebieskiego przez rozjaśnianie niebieskiej 
farby farbą białą lub łączenie jej z farbą czerwoną lub zieloną. Zachęca dzieci  
do eksperymentowania: wymieszania w kilku słoikach z wodą farb w różnych 
proporcjach. 

 



Przelewanie wody z dzbanka do naczyń o różnych kształtach. 
      Obserwacja zachowania się wody - spostrzeżenie: woda jest cieczą,  

można ją przelewać, przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje); 
 

Praca plastyczna „Kolorowe wzory” Prosimy o zmoczenie kartki papieru wodą,  
a następnie dziecko maluje farbami na niej dowolne wzory, plamy.  
Jak zachowuje się farba na kartce? Udanej zabawy. 

Język angielski 

Wprowadzenie czasowników   

Zabawa „powiedz i pokaż” : jump, walk, run, swim.   Utrwalenie czasowników: stand 
up, sit down 

Rozmawiamy o tym co potrafimy robić. 

What can you do? I can swim. I can jump. 

Wykonaj ruchy zgodnie ze wskazówką w tekście przy muzyce:  Walking walking. 
Walking walking. 
Hop hop hop. Hop hop hop. 
Running running running. Running running running. 
Now let’s stop. Now let’s stop. 

Walking walking. Walking walking. 
Hop hop hop. Hop hop hop. 
Running running running. Running running running. 
Now let’s stop. Now let’s stop. 

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. 
Jump jump jump. Jump jump jump. 
Swimming swimming swimming. 
Swimming swimming swimming. 
Now let’s sleep. Now let’s sleep. 

Link do piosenki “Walking, walking” https://supersimple.com/song/walking-walking/ 

Karty do zabawy w memory: (słownictwo: water, rain, Cloud, rainbow, fire, air, wind, 
mud, stars, earth, Sun, moon, ice, snow, stone, plants) 

https://mrprintables.com/printable-vocabulary-flash-cards-earth.html 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA film edukacyjny o segregowaniu 
śmieci w języku angielskim Recycling for Kids | Recycling Plastic, Glass and Paper | 
Recycle Symbol | Kids Academy 
 

 

https://supersimple.com/song/walking-walking/
https://mrprintables.com/printable-vocabulary-flash-cards-earth.html
https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA


Zabawy na po południa: 

„Ziemia, woda, powietrze” 

Dzieci tworzą koło , jedno dziecko staje w środku z małą piłką i rzuca ją kolejno  
do uczestników zabawy, wymieniając jakieś środowisko: powietrze, las, morze… 
Dziecko, do którego rzucono piłkę chwyta ją i ma wymienić jedno zwierzę (lub dwa,  
w zależności od wieku dzieci), zamieszkujące dane środowisko, następnie odrzuca 
piłkę. Po odrzuceniu piłki kolejno do wszystkich uczestników wchodzi do środka inne 
dziecko.  Nikt nie wygrywa. Poszczególne środowiska może wymieniać osoba 
dorosła. 

Stworkowy przybornik (potrzebna pomoc rodzica w odcięciu góry od butelki  
i dobry klej) 

1. Nożykiem lub  nożyczkami dorośli odcinają górę butelki. 

2. Z odciętego elementu opiekun nożyczkami wycina ręce. 

3. Dziecko smaruje ręce klejem i przykleja jej po dwóch stronach z tyłu butelki. 

4. W samoprzylepnym papierze dzieci wycinają oczy, źrenice, usta oraz zęby 
pojemnikowego stworka, które następnie przyklejają na pojemnik. 

5. Na koniec dzieci z tyłu pojemnika przyklejają duży kawałek dwustronnej taśmy 
klejącej, która pozwoli umieścić przedmiot na ścianie lub szafce. 

Zabawa słuchowo-ruchowa „Król wiatru”  
Nauczyciel wybiera dziecko i wręcza mu berło króla wiatru. Pozostali siedzą w kręgu 
z zamkniętymi oczami. Król wiatru biega za plecami innych, naśladując odgłos wiatru 
(szszsz). Po chwili dotyka berłem wybranej osoby, kładzie berło, przestaje szumieć, 
obiega dzieci i szybko wraca na swoje miejsce w kręgu. Wybrana osoba goni króla. 
Jeśli jej się to nie uda, sama zostaje królem. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
 

      Zabawy z torebkami foliowymi 
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy i każdemu wręcza torebkę foliową. 
Dzieci wykonują polecenia nauczyciela: 
– amuchnijcie na torebkę umieszczoną na dłoni. 
– Poszeleszczcie torebką, przysuwając ją do ucha. 
– Podrzućcie torebkę do góry i obserwujcie, jak spada. 
– Zgniećcie torebkę w małą kulkę i celujcie do kosza. 

 



 

 

 

Możesz też zajrzeć na tą stronę i wydrukować kartę pracy 
https://www.3dinosaurs.com/wordpress/index.php/free-mini-earth-day-pack/ 

A tu znajdziecie zabawy od razu z elementami do wydruku: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-na-dzien-ziemi-earth-day.html 

 

 

https://www.3dinosaurs.com/wordpress/index.php/free-mini-earth-day-pack/
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-na-dzien-ziemi-earth-day.html

