
SKRZATY  

 

15.04.2021r. (CZWARTEK) 

 

 

Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię 

 

I część dnia:  

 

Zachęcam do zapoznania dzieci z wierszem „Przyjaciel przyrody” – A. Widzowskiej 

oraz wyjaśnienia dziecku znaczenia słów „Dbamy o Ziemię” 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

To źle marnować wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki! 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania 

– O co należy zadbać w przyrodzie? 

– Czego nie należy marnować? 

– Czego nie należy robić z plastikowymi i szklanymi opakowaniami? 

– Dlaczego należy segregować śmieci? 

– Co powinno spotkać tych, którzy nie dbają o przyrodę? 



Zachęcam do zabawy „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy. 

Karuzela  

Dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język między wargi a dziąsła 

i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę; 

Słoń 

Ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz dosięgnąć językiem 

do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony; 

Wahadełko 

Kierowanie czubka języka w kąciki ust. Wysuwamy język na brodę, zwijamy w „łyżeczkę” 

i chowamy do buzi; 

Masaż języka  

Wysuwanie i cofanie języka przez lekko zwarte zęby; 

Schodki 

Czubek języka dotyka górnych jedynek, górnej wargi, a następnie nosa (buzia otwarta);   

Masaż podniebienia 

Język jest masażystą i masuje podniebienie od zębów w stronę gardła i z powrotem; 

Ćwiczenia warg 

Chcemy pocałować mamę, ale ona jest daleko – posyłamy całuski; 

Balonik 

Nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się w baloniki, które 

"pękają" przekłute palcami); 

Zmęczony konik 

Parskanie wargami; 

Kto silniejszy? 

Napinanie warg w pozycji rozciągniętej. Dwie osoby siedzące naprzeciw siebie trzymają 

ustami kartkę papieru i każdy ciągnie w swoją stronę. Uwaga - dajmy dziecku szansę 

wygrania zawodów; 

Świnka 

Wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki; 

Wąsy 

Wysuwanie warg jak przy wymawianiu u, położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i 

próby jak najdłuższego utrzymania; 

Drzwi do domu  

Buzia to domek krasnoludka, a wargi to drzwi do domku. Pokaż jak wargi ściągnięte do 

przodu, otwierają się 

  

Możemy zaprezentować dziecku dwie planety: pięknej i zanieczyszczonej Ziemi 

(przykładowe ilustracje czystej i zanieczyszczonej planety znajdują się poniżej) 

i porozmawiać na temat:  

⎯ Czym różnią się te planety? 

⎯ Na, której z nich mieszkałoby się przyjemniej i dlaczego? 

⎯ Jak wygląda las, woda, zwierzęta na tych planetach? 

 



Drodzy Państwo pamiętajmy, że zaszczepiana i rozwijana od najmłodszych lat świadomość 

ekologiczna powinna spowodować, że przyszłe pokolenie nie będzie bezmyślne, samolubne 

i konsumpcyjne wobec przyrody. 

 

Proponuję zabawy ruchowe z Pipi i Scooby.  

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c  

 

III część dnia:  

 

Zachęcam  do wykonania z dzieckiem pracy plastycznej na temat naszej planety Ziemi. 

Do wykonania tej pracy dzieci będą potrzebowały kredek w kolorze niebieskim i zielonym 

lub farby w kolorze zielonym i niebieskim. Szablon znajduje się na końcu pliku. 

 

Proponuję również rozwiązanie wspólnie zagadek w ramach aktywnego popołudnia: 

Zagadki nie tylko bawią, ale przyczyniają się do kształtowania prawie wszystkich operacji 

myślowych (analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie), także pamięci, 

uwagi, spostrzegawczości i wyobraźni. Odgadywanie ich sprawia dzieciom wiele radości, 

przyjemności i satysfakcji. 

 

 

Złota, świetlana kula 

która swym ciepłem świat otula. 

SŁOŃCE 

 

Konewki mu nie trzeba. 

A podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. 

DESZCZ 

 

Deszcz ze słońcem 

razem utkali, 

wiszący na niebie 

kolorowy szalik. 

TĘCZA 

 

Chodzi po niebie 

mała albo duża 

gdy skryje słońce 

– świat się zachmurza. 

CHMURA 

 

 

 

W dzień ich nie ujrzysz, 

chociaż są nad nami,  

można je zobaczyć nocą 

i wieczorami.  

GWIAZDY 

 

Unosi szybowce, 

popycha żaglowce. 

Obraca wiatraki 

siłacz z niego taki! 

WIATR 

 

Co to są za gwiazdki, 

odpowiedzcie śmiało. 

Które stroją ziemię 

w sukieneczkę białą? 

ŚNIEG 

 

Kiedy po niebie wędruje nocą,  

Dookoła niego gwiazdy migocą.  

KSIĘŻYC 

Opracowały:  

1. Anna Marek 

2. Olga Przybyła 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c


 

 

 

 
 

 



 

 



 


