
DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI 

W tym tygodniu będziemy rozmawiad, bawid się  i rozwiązywad zadania wokół 

tematu: „ Dbamy o naszą planetę”. Proponuję następujące zabawy: 

1. Naszą przygodę zaczynamy od zabawy ruchowej „Czysto wokół nas”.   

Dziecko spaceruje po dywanie a rodzic czyta pewne informacje, gdy informacje są 

prawdziwe - dziecko klaszcze , gdy są nieprawdziwe -  robi przysiad. Pytania: 

 W lesie możemy zostawiad papierki, butelki, opakowania po sokach. 

 W lesie zachowujemy się głośno, aby wystraszyd ptaki i zwierzęta. 

 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 opakowania po sokach wrzucamy do kosza na śmieci.  

Przypominamy  dziecku o segregacji śmieci. 

2. Po zabawie trochę odpoczynku - słuchając wiersza „ Obietnica”. 

Po wysłuchaniu utworu rozmowa dziecka z rodzicem na temat niebezpieczeostw 

zagrażających środowisku ze strony człowieka. 

 

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 lessie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

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

A więc dziecię moje młode-przed zagładą chroo przyrodę. 
 

Rodzic czytając wiersz pokazuje dziecku obrazki miejsc zanieczyszczonych: las, rzeka itp. 

Rozmowa z dzieckiem na temat: Co trzeba zrobid, aby było czysto na naszej planecie? Poniżej 

przykłady zanieczyszczonych miejsc. Więcej przykładów poszukajcie w książeczkach, 

czasopismach, które macie w domu. 



   

 

3. Karta pracy - Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!- Tomek z tatą poszli 

na wycieczkę do lasu. Pokoloruj drzewa w lesie. Razem zjedli kanapki i wypili sok. Tata 

schował wszystkie śmieci do plecaka. Dlaczego tak zrobił? Dziecko próbuje odpowiedzied 

na to pytanie. Karta pracy w załączniku. 

 

4. Zabawa matematyczna „ Porządkujemy zabawki” - dwiczenie w klasyfikowaniu 

przedmiotów. 

Mama/tata rozkłada na dywanie zabawki: misie,  w różnych kolorach i różnej wielkości 

oraz samochody – małe i duże. Mama/tata prosi, aby dziecko uporządkowało zabawki. 

Zadaniem dziecka jest segregacja zabawek: duże samochody - duże misie, małe 

samochody – małe misie. Można posegregowad zabawki według koloru, np.  dziecko 

oddziela brązowe misie od pozostałych. Tak posegregowane zabawki dziecko układa na 

półkach. Tutaj duża rola rodziców i dzieci w znalezieniu odpowiednich zabawek. 

 

5. Zabawa ruchowa „ Porządki w lesie”- mama rozkłada na dywanie lub na podłodze 

opakowania po sokach, papierki po cukierkach, kawałki gazet oraz plastikowe butelki po 

wodzie i sokach. W dwóch miejscach w pokoju mama umieszcza worki na śmieci i 

oznacza tak, aby dziecko wiedziało, do którego worka ma wrzucid papierowe 

opakowania, a do którego plastikowe butelki. Dziecko spaceruje omijając rozrzucone 

śmieci i na sygnał mamy zbiera śmieci wkładając je do odpowiedniego worka. Przed 

zabawą należy pokazad dziecku, w jakich kolorach są kosze- do papieru, plastiku, szkła. 

Odpowiedni obrazek zamieszczony w załączniku - można z niego skorzystad. 

 



6. Zabawa w celowanie: „ Śmieci wrzucamy do kosza”- zadaniem dziecka i rodzica jest 

celowanie do kosza kulkami z gazet - kto więcej razy trafi do kosza. Zabawa w 

przeliczanie i porównywanie. 

 

7. Karta pracy –„ Śmieci w worki się pakuje!”- Tomek z tatą wrócili z wycieczki. Mają pełny 

plecak śmieci. Są w nim skórki po bananach, torebki po kanapkach, butelka po soku i 

papierki po cukierkach. Teraz wyrzucą śmieci do odpowiedniego kosza. Pokoloruj plecak 

najładniej jak potrafisz. Karta pracy w załączniku. 

 

8. „ Co to jest ekologia”- słuchanie wiersza połączone z rozmową 

Co to jest ekologia? 

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 chronid i szanowad” 

- powiedziała mądra sowa… 

 

9. Zabawa ruchowa z zachowaniem równowagi „ Papierowe kule”. Mama/tata rozdaje 

dziecku kule z gazet. Zadaniem dziecka jest ułożenie z kul ścieżki, po której dojdą do 

lasu, następnie przechodzi po ścieżce stopa za stopą- mama/tata pomaga dziecku w 

ułożeniu ścieżki. 

10.  W załączniku propozycje kolorowanek i dodatkowo dla dzieci lubiących bajki: „ Rady na 

odpady – bajka edukacyjna” (https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k) 


