
 

 Propozycje zajęć dydaktycznych zabaw oraz prac 

plastycznych w grupie ,,Leśne ludki''. 

 

 
 

 

29.03.2021r. 

 

Temat:Jak dbać o Ziemię? 
 

 

 

1.Czy warto dbać o Ziemię? – dziś porozmawiajcie ze swoimi rodzicami jak można 

dbać o naszą planetę.  Wasi rodzice  pokażą wam zdjęcia które pokażą   zagrożenia 

dla środowiska, np. zielony, czysty las a obok pożar lasu, wysypisko śmieci w lesie, 

wyrąb lasu, rzeka czysta i zanieczyszczona, plaża czysta i zanieczyszczona.  

Powiedzcie co widzicie na obrazkach i wspólnie z rodzicami ustalcie, co mogło być 

przyczyną zanieczyszczeń ziemi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rodzic zadaje pytania: 

Co można zrobić, aby ograniczyć takie smutne widoki? 

Dlaczego warto dbać o środowisko? 

Kto jest odpowiedzialny za czystość i bezpieczeństwo? 

Co to jest ekologia? 

 Co by było, gdyby wszędzie dookoła znajdowały się śmieci? 

Jak można uniknąć katastrof ekologicznych? 

Dlaczego drzewa, lasy są ważne i potrzebne? 

 

 

 

2.Ziemia jest okrągła jak… – zabawy inspirowane globusem. Rodzicie pokażą wam 

globus, a wy  postarajcie się opowiedzieć o jego wyglądzie na pewno wspólnie 

znajdziecie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego naszą planetę nazywa się niebieską 

planetą?. 

 

 

 

      Razem z rodzicem wskażcie wody zaznaczone na niebiesko 

 

 3.Waszym kolejnym zadaniem będzie odnaleźć w waszym najbliższym otoczeniu jak 

największą liczbę OKRĄGŁYCH przedmiotów i porównać ich wielkości czyli 

wskazać, co jest mniejsze, a co większe. np.: Globus jest mniejszy niż piłka. Zegar 

jest większy niż globus. 

 

 

 

4. Następnym zadaniem będzie pokolorować kolorowankę. Wielu z was potrafi sam 



kolorować, jednak kto potrzebuje pomocy musi poprosić rodzica, proszę Was 

również o naukę piosenki którą też wasi rodzice muszą włączyć. 

Oto link do piosenki i do kolorowanki 

 

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

 

https://www.google.com/search?q=kolorowanka+ekologia&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk00j1g0k5A0zN6o1J2W3DZWN1RhTSQ:1617111407041&tbm=isc

h&source=iu&ictx=1&fir=OgsK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zabawa relaksacyjna  - masażyk 
 

Rodzice wykonują masaż dzieciom, następnie dzieci rodzicom. 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia palcami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

 Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 



 

 

30. 03.2021 

 

 

Temat: Sprzątamy świat! 
 

1 

 

PRACA PLASTYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 Śmieciarka – praca plastyczna, rysowanie kredkami. 

Rodzic pokaże  wam pojazd który nazywa się śmieciarka,  i powie do czego służy, 

choć wiem na pewno, że wy już to wiecie. Zachęcam was do stworzenia swojego 

wozu - na pewno wszystkie pomysły będą wspaniałe!!! 

D przygotowania pracy plastycznej będziecie potrzebować: 

śmieciarka (model lub ilustracja), papier, kredki pastelowe   

 Rodzice muszą pamiętać aby prace były proekologiczne np. osobne pojemniki na 

odpady, maszyny do recyklingu. Gotowe prace trafiają na wystawę w naszym 

przedszkolu 

 

 2. 

 

           Co robić ze śmieciami? – słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, 

 

 Dzieci słuchają wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej: 

 



Przedstawienie W klasie wielkie poruszenie. Występują dziś na scenie Ala, Ola, Ewa, 

Basia, Kuba, Kazio, Staś i Kasia… – Na odpady nie ma rady. Nie schowamy do 

szuflady gór odpadów oraz śmieci. – Wiedzą o tym nawet dzieci! Na odpady nie ma 

rady, lecz nie płaczmy, bez przesady aby na to coś zaradzić trzeba z głową je 

gromadzić. – Segregujmy je dokładnie zamiast wrzucać jak popadnie. – I od dzisiaj 

śmiećmy z głową, nowocześnie, postępowo! Czyś jest biedny, czy bogaty, kładź 

oddzielnie szkło i szmaty, i przedmioty metalowe, i odpady plastikowe. – Recyklingu 

dobre duszki prędko zrobią z puszek puszki, buteleczki z buteleczek, pudełeczka z 

pudełeczek… – A ze szmat, z makulatury – pism i książek całe góry! – Niech się 

wreszcie normą stanie wtórne wykorzystywanie! Jaś brwi zmarszczył, myśli, my 

       – Kupmy koszyk na ogryzki! Próbę recyklingu zróbmy i na jabłka je przeróbmy!    

 

                                                              Małgorzata Strzałkowska 

 

Dzieci odpowiadają na pytania: 

Co to znaczy śmiecić nowocześnie i postępowo? 

Dlaczego trzeba segregować śmieci? 

Z jakich materiałów możemy jeszcze raz skorzystać? Jak to zrobić? 

Czy recyklingiem naprawdę zajmują się dobre duszki? Do czego są potrzebne 

śmieciarki? 

 Co się może stać, jeśli śmieciarki przestaną przyjeżdżać po śmieci? Rodzic zwraca 

uwagę na konieczność okazywania szacunku osobom zajmującym się wywozem 

śmieci.  Teraz wszyscy wspólnie  z rodzicami opowiedzcie  co się dzieje kiedy 

śmieciarka odbierze od nas śmieci?.Ustalcie to z rodzicami w waszych dokach ,o 

można uzyskać z odzyskanych plastikowych butelek (np. z plastikowych butelek – 

wazony, doniczki, z rolek po papierze toaletowym – garaż dla zabawkowych 

samochodów).  Po rozmowie  proszę was  abyście otworzyli swoje książki i wykonali 

z rodzicami  zadania. 

Proszę o wykonanie zadania w kartach pracy zgodnie z instrukcją – dzieci 

przechodzą trasy i zbierają śmieci w parku 

 Karta pracy strona 30 - 31 

  
3. Zabawa ruchowa "Jak poruszają się te zwierzęta?" 

 

Naśladowanie sposobów poruszania się (pies, zając,żaba, bocian) 

 

Przebieg zabawy: 
 

Rodzic wypowiada nazwę zwierzęcia, ptaka, a dzieci naśladują sposób jego 

poruszania się (czworakują, skaczą obunóż…) 

 

 

 
4. Zapraszam również do nauki piosenki 



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

 

 

 

31.03.2021 

 

Temat: Dbamy o przyrodę 

 

1.Obejrzyjcie razem z dzieckiem filmik "W kontakcie z naturą" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fq 

  

 

2. 

   Po obejrzeniu  filmiku proszę o wykonanie karty pracy. Dzieci wykonują zadania w 

kartach pracy zgodnie z instrukcją – łączą przedmioty ze śmieciami powstałymi po 

ich wykorzystaniu lub spożyciu. 

 

Środki dydaktyczne:KARTA PRACY STRONA 32 

 

 

 

3. 

 Co możemy zrobić z gazety? – zabawa naśladowcza. Rodzic tłumaczy, że nie 

wszystkie wykorzystane przedmioty trzeba od razu wyrzucać. Czasami warto 

zastanowić się, czy nie można byłoby ich ponownie do czegoś użyć. Jako przykład 

prezentuje stare, przeczytane gazety. Zachęca dzieci do naśladowania zabaw z 

wykorzystaniem gazet, jak np.: delikatne unoszenie i opuszczanie, zwijanie w rulon – 

tworzenie lunety, składanie wachlarzy, czapek, statków, robienie kul. Środki 

dydaktyczne: gazety 

 

4 

Naśladuj mnie – zabawa pantomimiczna w parach. Dzieci dobierają się w pary z 

rodzicami i stają naprzeciwko siebie. Jedna z osób zaczyna się poruszać, a druga 

próbuje naśladować jej ruchy w lustrzanym odbiciu przy dźwiękach muzyki 

wyciszającej. Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról.  Proszę o skopiowanie 

linku i wklejenie go do przeglądarki abyście mogli wykonać zabawę 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vk7vzN 

 

 

 

 

5. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


 

                 PRACA PLASTYCZNA 

 

 

 

 

 
Potwór śmieciowy – praca plastyczna, przestrzenna. 

Zachęcam was z rodzicami do stworzenia śmieciowych potworów z materiałów 

odzyskanych, np. rolek od papieru toaletowego, guzików, plastikowych butelek. 

Starajcie  się wykorzystywać jak najwięcej produktów. Pamiętajcie nazwijcie wasze 

śmieciowe potwory i wyślijcie mi zdjęcia. zobacz jak wam poszło, a gotowe prace 

trafiają na wystawę.  Do zrobienia waszych potworów będziecie potrzebować: 

surowce wtórne, np. rolki po papierze toaletowym, plastikowe naczynia, pojemniki, 

folia, gazety, kleje, taśmy, guziki. 

 

 WIELKANOC 

 
Drodzy rodzice i dzieci proponuje kilka zajęć  dla dzieci,  związanych z tym tematem 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
     Eksperymenty z jajkiem 

 
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

 

Co było pierwsze? Jajko czy kura? Podobno sam Arystoteles szukał odpowiedzi na to pytanie. 

Niestety raczej nie znalazł, skoro uczeni nadal się nad tym głowią. Dlatego zostawiliśmy szukanie 

odpowiedzi mądrym głowom, a sami skupiliśmy się na innych równie trudnych pytaniach 

dotyczących samego jajka. Czy uda się przecisnąć jajko przez wąską szyjkę butelki? Albo jak 

zachowuje się jajko włożone do octu, kawy czy coli? W przeciwieństwie do Arystotelesa, my na 

swoje pytania znaleźliśmy odpowiedzi! Zapraszamy Was zatem na przegląd eksperymentów 

pełnych jaj! 

1. O obrotach ciał niebieskich jajek 

Badania prawie naukowe, rozpoczęliśmy od przygotowania dwóch jajek – surowego i 

ugotowanego, a także wielu pytań. Mali badacze mieli ręce pełne roboty, gdy sprawdzali, które z jaj 

jest cięższe, czy są takiej samej wielkości i czy wydają jakiś dźwięk gdy się nimi potrząśnie. 

Niestety byli tak zaaferowani poszukiwaniem odpowiedzi, że nie zdążyli ich zapisać. Dlatego 

koniecznie musicie sprawdzić jak to jest z tymi jajkami. A pierwszą serię badań zakończcie 

podobnie jak my – wyścigiem jaj! Zasady wyścigu są proste, wystarczy po wypowiedzeniu hasła: 

„do kręcenia … gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z jajek kręci się szybciej i 

dłużej. Odpowiedzi warto oczywiście zapisać! A gdyby, któreś z jaj „niechcący” spadło Wam ze 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html


stołu, możecie … z łatwością przejść do kolejnego eksperymentu! 

2.Eksperymenty z jajami idealne dla dzieci. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

 

3. Malujemy pisanki 

Jedną z najpiękniejszych tradycji świątecznych jest malowanie pisanek. A kto tego dokona lepiej 

niż nasze „ Leśne ludki" 

No to zabieramy się do pracy i malujemy pisanki 

Pochwalcie się Waszymi pisankami i wyślijcie mi  zdjęcia 

( Oczywiście macie na to zadanie kilka dni więc bez pośpiechu Wyślijcie jak będziecie gotowi) 

 

 

 WESOŁYCH  ŚWIĄT!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w

