
24.04.2020r. Dbamy o naszą planetę – czysto wokół nas 

 

1. Wiersz - Obietnica Iwona Salach 

 

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 

Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 

A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę. 

Proszę w miarę możliwości pokazać dziecku plansze lub obrazki miejsc zanieczyszczonych, 

np.: lasu, rzeki lub miejsc zniszczonych przez pożar. Rozmowa z dzieckiem, jak należy 

zachowywać się w lesie (można poruszyć problem zaśmiecania lasów, głośnego krzyku w 

lesie, co płoszy żyjące tam zwierzęta). 

 

2. Czysto wokół nas – zabawa ruchowa 

 

Dziecko maszeruje w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie, rodzic wypowiada zdania 

zawierające prawdziwe informacje i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, 

dzieci klaszczą, gdy są nieprawdziwe, robią przysiad, np.: 

- W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach; 

- W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki; 

- Nie zostawiamy w lesie papierków; 

- W lesie zachowujemy się cicho; 

- Nie łamiemy gałęzi z drzew;  

- W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin; 

- Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody; 

- Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci. 

 

3. Relaks w lesie – zabawa relaksacyjna 

Wyobraź sobie, że jesteś na spacerze w lesie. Idziesz przez jakiś czas, a ponieważ trochę 

się zmęczyłeś, kładziesz się na polanie i chwilę odpoczywasz. Leżysz na zielonym, 

soczystym, miękkim mchu. Słońce przygrzewa. Jest ci bardzo przyjemnie. Wokół słychać 



śpiew ptaków, gdzieś z oddali dobiega pracowite stukanie dzięcioła. Jest spokojnie. Wiatr 

leciutko porusza gałęziami pobliskich paproci i czujesz na twarzy przyjemny powiew 

niosący ze sobą słodką woń kwiatów. Jeszcze chwilka i znów będziesz mógł wyruszyć w 

dalszą podróż i pospacerować . Twoje oczy są tak ciężkie, że nie chcą się otworzyć. 

Przeciągasz się jak kot i powoli siadasz, wystawiając twarze do słońca. Powoli otwierasz 

oczy i rozglądasz się dookoła. Co to? Czy to na pewno jest piękny las? 

Rodzic pyta dziecko, jak się czuło „odpoczywając w lesie”.  

 

4. Śmieci wrzucamy do kosza – zabawa z elementem celowania 

Dziecko celuje do kosza kulkami np. z gazet 

 

5. Przedstawienie dzieciom obrazków obrazujących środowisko czyste i zaśmiecone. 

 

 
 



 
 

Dzieci rozmawiają na temat obrazków przedstawiających środowisko czyste i 

zaśmiecone. Porównują wygląd przyrody na obrazkach, wyciągają odpowiednie 

wnioski, po wspólnej pogadance same potrafią powiedzieć, czy trzeba sprzątać świat. 

 

6. Policz kredki i powiedz jakiego są koloru.  

Odszukaj takie kolory w domu a potem na globusie lub mapie. Jeżeli dziecko będzie 

zainteresowane możemy porozmawiać co oznaczają kolory na globusie.( poniżej jest 

obrazek globusa) 

 

 

 

 



 
 

7. Praca plastyczna – Ziemia  

Wypełnianie konturu „Ziemi” farbami plakatowymi – wykorzystanie koloru niebieskiego 

i zielonego. ( w dokumencie do pobrania kontur ziemi) 

 

 


