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Serdecznie Was witamy w ostatnim dniu stycznia.  Choć nie możemy 

spotkać się w przedszkolu, to myślimy o Was, o tym, co teraz 

porabiacie i jak się czujecie. Aby umilić Wam czas spędzony w domu 

przygotowaliśmy propozycje zajęć i zabaw. Będziemy wspólnie 

uświadamiali sobie jak ważne jest dla nas wszystkich najbliższe 

otoczenie - czyli nasze środowisko, w którym przebywamy i żyjemy na 

co dzień. Będziemy również zachęć Was do dbania o nie                        i 

nauczymy się wspólnie, co należy robić, żeby czuć się dobrze                  w 

naszym najbliższym środowisku, które nas otacza. 

Posłuchajcie na początek wiersza: "Co to jest przyroda?" Danuty 

Gellnerowej 

To drzewo i kwiaty, liście i woda, motyl nad łaką, biała stokrotka.  

Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz! Ptak rozśpiewany, grające 

świerszcze..powiedzcie proszę, co jeszcze, co jeszcze? 

Kochaj przyrodę! Omijaj w lesie sadzonki młode! - szanuj przyrodę!! 

Kochaj przyrodę- kwiatom w doniczkach, nie żałuj wody! Dbaj o 

trawniki! 

Niech koło domu będzie wesoło, będzie zielono!" 

 

Zadanie 1. „Mali strażnicy przyrody” - rozmowa o ochronie                  

środowiska na podstawie wiersza 

  

Poproś dorosłego o przeczytanie wiersza 

Wiersz „Mali strażnicy przyrody” (autor nieznany) 

Dziś ekologia modne słowo, 

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 



Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 

sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam, wynagrodzi, 

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 



Spróbuj odpowiedzieć na pytania:  

1) Co to jest ekologia?, 

2)  Co to znaczy zachować się ekologicznie?,  

3) Co możemy zrobić dla przyrody?,  

4) Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami? 

Zadanie 2. „Kolorowe pojemniki na śmieci” – zabawa dydaktyczna               

 

Kochany przedszkolaku, przyjżyj się uważnie wszystkim odpadom i 

śmieciom zamieszczonym na ilustracji poniżej. Wasze zadanie będzie 

polegać na odpowiednim posegregowaniu śmieci do koszy: 

KOSZ ŻÓŁTY – PLASTIK I METAL 

KOSZ ZIELONY – SZKŁO 

KOSZ NIEBIESKI – PAPIER 

KOSZ BRĄZOWY – BIOODPADY 

Przed przystąpieniem  do wykonania zadania wyjaśnimy Wam 

znaczenie „trudnych” wyrazów: 

BIOODPADY – to odpady z terenów zieleni (np. liście, gałązki) oraz 

odpady spożywcze i kuchenne. 

RECYKLING - ponowne przetworzenie odpadów wykonanych                   

z tworzyw sztucznych, szkła, papieru oraz metalu. 

To właśnie segracja pozwala na recykling. 



 

 



Zadanie 3. „Wyrzucamy śmieci” – zabawa ruchowa                                                       

z ćwiczeniami oddechowymi.               

 

Wyobraźcie sobie, że Wasz dywan lup podłoga w pokoju to zielona  

łąka, pachnąca kwiatami. Wybierzcie się na spacer. Wciągajcie nosem 

świeże powietrze, wydychajcie je przez usta. Nagle zauważacie, że ktoś 

zostawił po pikniku mnóstwo śmieci. W trakcie spaceru naśladujcie 

zbieranie śmieci i wyrzucanie ich do kosza. 

Możecie spacerować przy dźwiękach muzyki klasycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw 

Jesteście wspaniałymi strażnikami przyrody! GRATULACJE ☺ 

 

Zadanie 4. „Dzieci znają drogę do koszy” – zabawa                      

z kodowaniem.               

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw


Zaprowadź dzieci do pojemników, tak by zebrały wszystkie odpady. 

Przed wskazaniem właściwego pola staraj się używać odpowiedniej 

komendy: „do góry”, „w dół”, „w prawo”, „w lewo”. 

Zadanie 5. „Świat w naszych rękach” – zapoznanie                           

z piosenką.               

 

Wysłuchaj piosenki: pt. „Świat w naszych rękach”. 

 https://youtu.be/pRNtFXew_VE   

Spróbuj włączać się do śpiewania podczas słuchania. 

Zadanie 6. „Do którego worka?” – Zróbmy coś dla 

Ziemi. Zabawa praktycznego działania. 

Angażowanie rodziców do ekologicznego 

stylu życia.             

 

 „Do którego worka?” – zabawa 

Drodzy rodzice. 

Należy przygotować woreczki foliowe i odpowiednio je oznaczyć kolorem: 

żółty, niebieski, brązowy, zielony.  Dzieci wrzucają zgromadzone śmieci do odpowiednich 

worków. Przy okazji rozmawiamy z dzieckiem o materiałach z  którego są zrobione nasze 

śmieci, ich pochodzeniu i możliwości ponownego wykorzystania. Gdy dziecko trzyma w ręce 

papier mówimy o papierze  (papier robi się z drewna, by go zrobić ścina się dużo drzew. Żeby 

nie wycinać tak dużo drzew w lesie, należy zbierać papier do osobnych  worków i zostanie on 

przetworzony na nowe papierowe opakowania – to przetwarzanie nazywamy recyklingiem. 

Gdy dziecko trzyma plastikową butelkę,  metalową puszkę lub szklaną butelkę również 

podkreślamy, iż ze starych rzeczy możemy zrobić nowe.  Utrwalamy pojęcie recykling - czyli 

powtórne  przetwarzanie materiałów. Podkreślamy, że z odpadów zielonych tzw. bio (trawa, 

skorupki, gałązki, ogryzki) powstanie ziemia. 

Kochane dzieci, porozmawiajcie w domu z rodzicami o tym, jak Wasza 

rodzina dba o środowisko, co możecie dla niego jeszcze zrobić oprócz 

segregowania odpadów? 

Zadanie 7. Wykonanie zabawki ekologicznej 

 

 Wykonanie zabawki ekologicznej – ze zgromadzonych materiałów 

(mogą być opakowania z poprzedniego zadania) lub z  tego co jest w 

domu – rolki po papierze, gazet, butelek, wytłoczek po jajkach, starej 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE


rękawiczki lub skarpety bez pary, kleju, taśmy klejącej, farb, dzieci 

wraz z rodzicem wykonują wymyśloną  przez siebie lub 

zaproponowaną poprzez filmiki zabawkę. Dzieci z pomocą rodzica 

łączą ze sobą różnorodne materiały, ozdabiają kolorowym papierem, 

mazakami. Można wymyślić imię dla swojej zabawki. Oto 

przykładowe filmiki na zrobienie eko-zabawki z kanału YouTube: 
https://youtu.be/AStAgINKgXE, 

https://youtu.be/lR4GHErcCdw,   

https://youtu.be/MdB8DwcGMec, 

https://youtu.be/K3OopZKvBnc, 

Miłej zabawy☺ 

Zadanie 8. „Segregacja śmieci” – oglądanie filmiku 

edukacyjnego 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I 

 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego                        

w naszych propozycjach zadań do wykonania. Życzymy Wam wiele 

radości i wspaniałej zabawy. 

Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy uściski. 

Do zobaczenia wkrótce ☺ 
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