
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 zabawę w nowym tygodniu pracy zdalnej 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, i postępuj według zaleceo: 

 



2. Po zabawie trochę odpoczynku - słuchając  wiersza Ireny Róży Salach ,,Wszędzie czysto” 

  

Czysty dom i czysty ogród,  

w lesie czysto ,w polu też.  

Czysta rzeka i jezioro, 

samo zdrowie-wierz m i, wierz. 

Brudu nie chce  widzied wcale 

ani morze ,ani niebo.  

Taką cichą mam nadzieję,  

nie wiecie dlaczego? 

Bo od kogo to zależy,  

aby czysty był nasz świat? 

By ptak śpiewał, strumyk szemrał , 

by w ogrodzie zakwitł kwiat? 

 

 ● Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic pyta dziecko:  

-W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto? 

- Od kogo zależy czystośd świata? 

-Jak wygląda świat, kiedy jest czysty? 

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 – Dokoocz rysunek. Pomaluj dłoo farbą, a następnie odciśnij na kartce tak, 

aby powstała korona drzewa. Namaluj słooce i deszcz, których drzewo potrzebuje do 

życia. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Zadanie plastyczne- Pokoloruj rysunek najładniej jak potrafisz. 

Przypominam o dobrowolnym wyborze zadao.  

Edyta Stępieo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 


