
Dbamy o naszą planetę – propozycje zadań dydaktycznych                       

(20-24.04.2020) 

 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 
 

CEL OGÓLNY 

 Jestem przyjacielem przyrody! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 
 

Rodzic/ opiekun prosi, aby dziecko  obejrzało bajkę 
edukacyjną. Następnie rozmawiają na temat bajki. Rodzic/ 
opiekun prosi, aby dziecko zastanowiło się co jest dobre dla 
naszej planety a co złe? Skąd się biorą śmieci? Jak możemy 
pomóc naszej planecie ? Czy jest przyjacielem przyrody? 
 

 
Rozwijanie 
umiejętności 
uważnego słuchania. 
Wzbogacenie 
słownictwa 
dotyczącego ekologii. 
Rozwijanie 
spostrzegawczości 
i koncentracji uwagi. 
Poszerzenie wiedzy 
na temat Ziemi. 
 

 Co to jest recykling? 
 

 
 
Rodzic/ opiekun rozmawia z dzieckiem na temat recyklingu, 
wyjaśnia na czym on polega. Omawiają wspólnie kolory 
poszczególnych pojemników. Następnie Rodzic/ opiekun wraz 
z dzieckiem przed wyrzuceniem śmieci stara się właściwie 
je posegregować. 
 

 
 

 
Poszerzenie wiedzy 
na temat ekologii. 
Rozwijanie 
umiejętności 
opowiadania 
na podstawie 
materiału 
obrazkowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


 Praca plastyczna „Eko robot” 
 
Pomoce: kartka papieru, ołówek, butelki plastikowe, rolki papierowe, 
gazety, nakrętki, opakowania po jajkach, pudełka, kartoniki, stare płyty Cd, 
klej.  
 

Rodzic/ opiekun wspólnie z dzieckiem rysuje (projektuje) Eko- 
robota na kartce papieru, następnie dziecko z pomocą 
Rodzica/opiekuna tworzy swojego robota z wcześniej 
zebranych artykułów recyklingowych. 
 
Poniżej przykładowe zdjęcia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie motoryki małej, 
zdolności manualnych 
i kreatywności. 

 Zabawa matematyczna „Gdzie te rolki?” 

 
Pomoce: papierowe rolki, farby (zielona, czerwona, żółta), pędzel. 
 

Dziecko maluje rolki. Po wyschnięciu Rodzic/ opiekun przecina 
rolki na różne długości. Rodzic rozsypuje rolki na podłodze. 
Dziecko segreguje je na poszczególne kolory, opisuje różnice w 
ich wyglądzie oraz wielkości. Następnie dziecko zgodnie z 
poleceniami rodzica układa z nich szeregi od najmniejszej rolki 

 
 

 
 
Rozwijanie 
umiejętności 
różnicowania 
i grupowania 
przedmiotów.  
Rozwijanie 



do największej, szacują na oko, których jest więcej, których 
mniej. Liczą rolki z poszczególnych kolorów i mówią : Tu jest 
więcej, tu jest mniej. 
 

umiejętności 
klasyfikowania. 

 Słuchanie wiersza B. Forma „Ziemia” 

Nasza Ziemia to piękna kraina, 

na niej skały, lądy, morza. 

Wiele różnych przedziwnych zjawisk, 

i tajemnic w sobie chowa. 

Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię, 

aby oazą dla nas była. 

By jej człowiek nie zaśmiecał, 

pełnią życia nam tętniła. 

Brudna woda, nieczyste powietrze, 

precz spaliny, nieczyste odpady. 

Więcej tego nikt z nas już nie chce 

nowe trzeba mieć zasady. 

Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj 

Niechaj ciągle o ciebie dbają. 

Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy 

Wciąż z odpadów oczyszczają. 

 

Rozmowa z dzieckiem na podstawie wysłuchanego wiersza: 

 

- Jak się nazywa planeta na której żyjemy? 

- Dlaczego musimy dbać o naszą Ziemię? 

- Kto zaśmieca naszą planetę? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie 

umiejętności 

uważnego słuchania 

i wypowiadania 

się na temat treści 

utworu.  

Sprawdzanie poziomu 

rozumianego tekstu 

poprzez zadawanie 

pytań.  

Wspomaganie 

rozwoju mowy. 

 Zabawa jakie to słowo? 

 

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z Ekologią 
(np.: ziemia, kosz, butelka, papier, śmieci, itp.).  
Zadaniem dziecka jest połączenie słów w całość.  
 

 
Doskonalenie 
umiejętności 
uważnego słuchania. 
Dokonywanie syntezy 
słuchowej wyrazu.  

 Zabawa ruchowa „Krasnoludki robią porządki 
w lesie” 

 
Pomoce: kartka papieru, słoik, butelka plastikowa, worek foliowy, 
gazeta, nakrętka, 3 długie sznurki lub wstążki (do stworzenie 
obręczy), zielona/ żółta i niebieska kartka, piosenka:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
 

Rodzic/ opiekun rozkłada trzy obręcze na podłodze (zrobione 
ze sznurków lub wstążki) nad nimi układa kartki zieloną, żółtą 
oraz niebieską symbolizującą papier, szkło, plastik.  

 
Doskonalenie 
sprawności ruchowej. 
Doskonalenie 
spostrzegawczości. 



Na podłodze porozrzucane są śmieci. Rodzic/ opiekun włącza 
piosenkę, w rytm której spaceruje dziecko. Gdy Rodzic 
zatrzyma piosenkę dziecko wybiera jedną rzecz i wsadza ją do 
prawidłowej obręczy. Zadaniem dziecka jest posprzątanie 
wszystkich śmieci z podłogi. 
 

 Zabawa matematyczna „Biedronki” 

 
Pomoce: czerwone nakrętki, czarny pisak, zielone liście z kartki 
papieru. 
 

Rodzic/ opiekun rysuje na każdej nakrętce kropki: 
1 nakrętka – jedna kropka, 
2 nakrętka – dwie kropki, 
3 nakrętka – trzy kropki, itp. 
Następnie z zielonej kartki, wycinamy liście, na każdym z nich 
piszemy liczbę: 1, 2, 3, itp. 
Dziecko na początku liczy na głos ile kropek ma każda 
biedronka, a następnie stara się prawidło dopasować wszystkie 
biedronki do liści. 
 
Przykładowe zdjęcie poniżej. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doskonalenie 
umiejętności liczenia. 

 Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pajączek” 

Masaż relaksacyjny 
 

Rodzic/ opiekun siada przed dzieckiem, odwrócony do niego 
plecami- czyta wiersz, mówiąc jakie dziecko ma wykonywać 
ruchy na plecach rodzica. Po przeczytaniu następuje zamiana. 
 
 
Wspinał się pajączek po rynnie.  (dziecko wędruje palcami 
od dołu ku górze po plecach rodzica). 
 
Spadł wielki deszcz i pajączka zmył.  (układa obie dłonie płasko 
na plecach i szybko przesuwa je w dół). 

 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
naśladownictwa. 
Doskonalenie 
sprawności ruchowej. 



 
Zaświeciło słoneczko (masuje plecy ruchem okrężnym). 
 
Wysuszyło pajączka, rynnę i…  (masuje plecy tak długo 
aż poczuje ciepło) 
 
Dalej wspinał się pajączek po rynnie.  (zaczyna masaż 
od początku). 
 

 Piosenka „Ekologa znak” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 
 
Dziecko słucha piosenki, wykonuje dowolny taniec.  
Próbuje zaśpiewać piosenkę.  
 

 
 
Kształtowanie 
poczucia rytmu, 
wyobraźni muzycznej 
i ekspresji ruchowej. 

 Praca plastyczna „Wesoła ziemia” 

 
Pomoce: kolorowe kartki, kredki, nożyczki, klej, gazeta, worek 
foliowy, nakrętki.  
 

Rodzic/ opiekun rysuje na środku kartki dwa koła, a następnie 
dziecko ozdabia je. Jedno koło to wesoła ziemia, drugie 
to smutna ziemia (dziecko rysuje odpowiednią minę do każdej 
ziemi). Dziecko przykleja do każdej ziemi rzeczy, które według 
niego uszczęśliwiają ziemię oraz takie, które sprawiają jej 
przykrość. 
 
Przykładowe zdjęcie poniżej. 

 
 

 
 
 
 
 

Rozwijanie motoryki 
małej, zdolności 
manualnych 
i kreatywności. 
Rozwijanie  
umiejętności 
posługiwania 
się nożyczkami. 

 Zabawa ruchowa „Ziemia, powietrze, ogień”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 
 

 
 
 
Doskonalenie 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Dziecko biega swobodnie po pokoju w rytm piosenki. Na hasło 
Rodzica/ opiekuna: „Ziemia”- kładzie się na plecach na dywanie, nogi 
i ręce wyprostowane. Na hasło: „Powietrze”- klęczy, kołysząc się na 
boki z wysoko podniesionymi rękami. Na hasło: „Ogień” – staje 
nieruchomo z szeroko rozstawionymi rękami i nogami. 
 

sprawności 
koordynacji 
ruchowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTY PRACY 

 

 



 



 

 

 



 



 




