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Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię 

 

I część dnia 

 

Dzisiaj tematem zajęć plastycznych jest „Przyjaciel przyrody” – wykonanie odznaki lub 

opaski przyjaciela przyrody.  

  

„Dzielimy na sylaby”  

Dzieci wyszukują przedmioty z najbliższego otoczenia  i samodzielnie lub z pomocą rodzica 

dzielą rytmicznie (klaszcząc, tupiąc)  jego nazwę. Np. lal – ka, pił – ka,  wo – da itp. 

 

Zabawa ruchowa „Ptaki w gniazdach”  

Dziecko buduje (np. z poduszek) gniazdo, następnie biega ostrożnie po pokoju, na znak 

dźwiękowy ustalony wcześniej z rodzicem chowa się do swojego gniazdka.  Można również 

włączyć piosenkę i umówić się z dzieckiem ze pauza w muzyce jest znakiem na ponowne 

ukrycie się w gniazdku.  

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

 

Rozmowa na temat drzew 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że drzewa, dzięki zielonemu barwnikowi znajdującemu się 

w liściach, wydzielają tlen, którym oddychają ludzie i zwierzęta; są domem dla wielu 

zwierząt; ich liście są dla zwierząt pokarmem; dają cień, itp., więc niszczenie, wycinanie 

drzew to klęska dla nas i zwierząt. Pamiętajmy też o tym, że drzewa rosną bardzo 

długo. Chętni mogą narysować „Szczęśliwe drzewo”. 

  

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki 

Rodzic tłumaczy dziecku, że przyjaciel przyrody musi o nią dbać. Dziecko powtarza za 

rodzicem słowa rymowanki. 

O przyrodę dbamy: 

– gałązek drzew nie łamiemy 

– trawników  nie depczemy 

– kwiatów chronionych nie zrywamy 

– zimą ptaki dokarmiamy 

– śmieci nigdy nie rozrzucamy. 

  

Wykonanie odznaki, bądź opaski „Przyjaciela przyrody” 

Dziecko wg własnego pomysłu ozdabia wcześniej przygotowane koło tekturowe o średnicy 

10 cm. (przykładowe wzory odznaki znajdują się poniżej). Wykonuje za pomocą dziurkacza 

otwór, przez który dziecko przewleka kolorowy sznurek, następnie wiąże go samodzielnie 

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


bądź przy pomocy rodzica. Tak wykonaną odznakę dziecko może zawiesić sobie na szyi 

(w zastępstwie dziurkacza i sznurka, można użyć igły i nitki). 

Drugą propozycją jest wykonanie opaski. Drukujemy gotowy (przykładowy) szablon 

umieszczony poniżej. Dziecko wg własnych upodobań koloruje obrazek, a następnie wycina 

go. Teraz wystarczy dopasować opaskę do rozmiaru głowy dziecka, skleić i gotowe. 

 

W ramach aktywności muzycznej proponuję wysłuchanie piosenki „Ziemia to wyspa 

zielona”. 

Zachęcam do dowolnego tańca przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  

 

III część dnia 

 

W ramach aktywności popołudniowej zachęcam do zabawy ruchowej „Drzewa na 

wietrze”.  

Dzieci zamieniają się w drzewa na wietrze, które szumią. Zachęcam do wykorzystania utworu 

A. Vivaldi „Wiosna”.  Gdy muzyka będzie cicho grała, dzieci drzewa delikatnie poruszają 

rękami, a gdy muzyka będzie głośno grała, dzieci falują rękami unosząc je wysoko. Dzięki 

takim zabawom dzieci starają się naśladować natężenie dźwięku wysoko – nisko.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

Zachęcam również do wykonania z dzieckiem „Szczęśliwych drzew”.  

Dzieci przy pomocy kredek kolorują drzewa według własnego pomysłu.  

 

Opracowały: 

1. Anna Marek 

2. Olga Przybyła 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


