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Temat kompleksowy: Dbamy o ziemię 

 

I część dnia: 

Zachęcam do zapoznania dzieci z wierszem „Co to jest ekologia?” – D. Klimkiewicz, 

W. Drabik oraz wyjaśnienia dziecku znaczenia słowa „ekologia”. 

 

Ekologia mądre słowo, 

A co znaczy – powiedz Sowo? 

Sowa chwilę pomyślała, 

I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzętach, 

Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach, 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko 

Masz je chronić i szanować” 

- powiedziała mądra Sowa. 

 

Oto pytania, które możemy zadawać: 

⎯ Czy już wiesz, co to jest ekologia i środowisko? 

⎯ Co znaczy szanować środowisko? 

 

Proponujemy Państwu także pokazanie dzieciom bardzo prostej zabawy ruchowej 

„Ty skacz”. 

Do zabawy będziemy potrzebowali nieco miejsca. Należy stworzyć na dywanie (lub na 

podłodze, jednak należy uważać wtedy, aby dziecko miało antypoślizgowe skarpetki lub 

nieślizgające się buciki) planszę złożoną z 16 prostokątów (4x4). Można do tego użyć taśmy 

papierowej/malarskiej lub wstążek/sznurków. Pola są ponumerowane tylko po, aby ułatwić 

przekazanie kolejności skoków. 
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Zaczynamy wraz ze słowami, wskakujemy na pole numer 1. Następnie w rytmie poruszamy się 

po jednym polu w prawo (do nr 4), a potem w lewo z powrotem do pola nr 1. Skaczemy w przód 

na pole nr 5 i powtarzamy te same ruchy, co w pierwszym rzędzie. Robimy tak, aż nie 

zeskoczymy z planszy. Na początku może to wydawać się dzieciom nieco trudne, ale 

gwarantujemy, że szybko nauczą się kolejności. A nawet jeśli nie, to skakanie spodoba im się 

na tyle, że same wymyślą własny sposób, byle tylko skakać ☺. 

 

Dla ułatwienia załączam film pokazujący kolejność skoków: 

https://www.youtube.com/watch?v=cfHFO6vJk9U 

 

Natomiast piosenka jest dostępna do pobrania tutaj (zielony przycisk „Pobierz plik”): 

https://megawrzuta.pl/download/598e372a7f2d0a3b2207097cd695d736.html 

 

III część dnia:  

 

W ramach aktywnego popołudnia proponujemy zabawę „Dokończ zdanie” 

Rodzic rozpoczyna zdanie – dziecko kończy np.:  

• Konik polny mieszka na: …  

• Biedronki mają ubranko w: … 

• Mech rośnie w: … 

• Bocian ma długie: … 

• Ziemia to planeta, o którą musimy: … 

• Śmieci należy wyrzucać do: … itp.  

 

Opracowały: 

1. Anna Duszyńska 
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