
Krasnoludki
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci! 
Rozpoczynamy nowy tydzień „Dbamy o Ziemię”. 
Bawcie się dobrze i do szybkiego zobaczenia. 
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci przesłania 
zdjęć wytworów prac dzieci prosimy o kontakt 
pp4krasnoludki@interia.pl 

Temat tygodnia: Dbam o Ziemię

Poniedziałek: Nie śmiecimy!

1. Rozwiązanie zagadki przez dzieci: 

Bardzo proszę wszystkie dzieci, 
niech rzucają do mnie śmieci! 

2. Odpowiadanie przez dziecko na pytania.
− Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci?
− Dlaczego powinny być kosze na śmieci? 
− Czy korzystasz z koszy na śmieci? 

mailto:pp4krasnoludki@interia.pl


3. Historyjka obrazkowa Spotkanie z koszem. 
Oglądanie obrazków historyjki. Nadanie imion dzieciom. 
Opowiadanie o tym, co dzieje się na kolejnych obrazkach. 



4. Nauka rymowanki. 
Dzieci powtarzają za rodzicem rymowankę, rytmicznie przy tym 
klaszcząc. 
O przy-ro-dę dba-my, śmie-ci do ko-szy wrzu-ca-my!

5. Oglądanie zdjęć przedstawiających pojemniki do segregowania 
odpadów. 
Wyjaśnienie znaczenia segregowania śmieci (recykling- przetwarzanie 
odpadów na nowe produkty). Czytanie całościowe napisów 
znajdujących się na pojemnikach: papier, szkło, plastik. 
Zachęcanie do segregowania śmieci. 



-Pomóż chłopczykowi posegregować śmieci.

6. Zabawy z gazetami: 



6. Zabawa ruchowa z gazetami.
-Dziecko kładzie gazetę na głowie, maszeruje po kole we wspięciu na 
palcach; 
-Dziecko wkłada gazetę między kolana i wykonuje podskoki 
w miejscu; 
-Dziecko zgniata gazetę w kulkę, podrzuca ją i próbuje złapać; 
-Siada na dywanie, kładzie kulkę na dłoni i próbuje zdmuchnąć; 
-Maszeruje po dywanie, z kulką pod brodą. 

7. Zabawa ruchowa z elementem celowania Wrzucamy śmieci do 
kosza. 
Ustawiamy kosz, miskę, wiadro w określonej odległości (zaznacza 
skakanką, szalikiem). Dziecko rzuca kulkami z gazety do kosza. Jak 
nie trafi, powtarza rzut. Inni członkowie rodziny także uczestniczą 
w tej zabawie. 

Wtorek: Liczymy kwiaty.

1. Zabawa Ziemia, woda, powietrze. 
Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło: 
ziemia – dotykają dłońmi podłogi, 
woda – chwytają się dłońmi za kolana, 
powietrze – podnoszą ręce do góry, wskazując przestrzeń nad sobą. 

Rodzic wyjaśnia, że rośliny, tak jak ludzie i zwierzęta, oddychają.
Pochłaniają  przy tym szkodliwe gazy,  a  wydzielają  tlen,  który  jest 
potrzebny do oddychania ludziom i zwierzętom. 
Jeżeli ziemia, woda i powietrze są zanieczyszczone, to szkodzą nie
tylko ludziom, ale zwierzętom i roślinom, które wtedy chorują. 



2. Kwiaty w ogródku – ćwiczenia matematyczne.
Potrzebne będą klocki albo nakrętki i patyczki, (coś co jest dostępne 
w domu i może posłużyć jako płatki i łodyga)
Rodzic opowiada krótką historyjkę.

W małym wiosennym ogródku rosły trzy kwiaty. Pierwszy kwiat był 
trzy-płatkowy. Rodzic zachęca dziecko, aby stworzyło kwiatek, który  
ma tylko trzy płatki.
Drugi kwiat, miał płatków cztery. Rodzic zachęca dziecko, aby 
stworzyło kwiat z czterech płatków.
Trzeci kwiat, był największy, bo miał płatków aż pięć. Rodzic 
zachęca, aby dziecko stworzyło kwiat, który ma pięć płatków.

3. Zabawa ruchowa Zbieramy kwiatki dla mamy.
Dziecko może wyciąć samodzielnie lub z pomocą dorosłego 
różnokolorowe kwiatki (szablon poniżej) z kolorowych kartek. 
Następnie rozrzuca kwiatki na podłodze. Mama włącza wesołą 
melodię prosi dziecko by ostrożnie biegało pomiędzy kwiatami. 
Gdy muzyka ucichnie dziecko ma zebrać tyle kwiatów ile razy mama 
klaśnie w dłonie. 



6. Połącz ze sobą takie same kwiatki.

5. Zabawa ruchowa z ćwiczeniami orientacji przestrzennej Gdzie  
masz kwiatek? 
Dzieci biorą sobie po jednej sylwecie kwiatka i poruszają się po sali  
odpowiednio  do  dźwięków  wybranego  instrumentu(grzechotka, 
tamburyno) - (bieg, podskoki). 
Podczas przerw w grze ustawiają kwiatek względem siebie według
poleceń rodzica, np. nad sobą, przed sobą, za sobą, na głowie, 
z boku. 



6. Kwiatek – rysowanie kwiatka do wierszyka.

Rodzic po kolei sama rysuje
na kartce sylwetę kwiatka. 
Prezentuje dzieciom efekt końcowy
i zachęca dzieci do rysowania. 
Jeszcze raz recytuje wierszyk,
dzieci podejmują próbę rysowania. 

Dzisiaj kwiatka narysuję i mamusi podaruję.
Zacznę prosto – od kółeczka, w środku koła jest krateczka.
Kwiatka w płatki przyozdobię, wokół koła szlaczki robię. 
Czas na kreskę – jest łodyżka, potrzebuję jeszcze listka.
Przy łodydze łezki długie i już kwiatka koloruję. 
Teraz kwiatka dam mamusi, ona za to da mi buzi.

Można wykorzystać poniższy link z rysowanym wierszykiem.  
https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4

Środa: Ekologiczna piosenka.

1. Zabawa plastikowymi kręglami.

Drogie dzieci spróbujecie zrobić kręgle z plastikowych butelek po 
napojach. 

Jeśli macie w domu kolorowy papier samoprzylepny,
potnijcie go na paseczki, lub w inne wzory 
i ozdóbcie nim butelki. 
Jeśli nie macie papieru, to może znajdziecie w domu 
taśmę malarską ( bądź inną kolorową).
Za pomocą taśmy również można ozdobić butelki, 
żeby kręgle były kolorowe. 

Po ozdobieniu butelek pobawcie się kręglami, 
celując do nich plastikowymi piłeczkami, 
albo piłeczkami zrobionymi z folii aluminiowej.



2. Zabawy przy Piosence ekologicznej.

 Posłuchajcie piosenki i porozmawiajcie na jej temat.

Link do piosenki podany niżej :

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg 

Pytania do piosenki:

1. O czym jest piosenka?

2. Co robią kominy fabryk?

3. Jaka woda płynie do rzek?

4. Co dzieje się z rybami?

5. Jakiej wody chcą dzieci?

6. Co to jest smog? Czy jest zdrowy dla ludzi?

7. Do czego może to doprowadzić?

 Powtarzajcie rytmicznie tekst refrenu za rodzicem:

Czys-ta  wo-da  zdro-wia  do-da,

to każ-de  dziec-ko wie.

 Czys-ta  wo-da  zdro-wia  do-da,

to-bie   to-bie i mnie.

 Zabawa ilustracyjna przy piosence

1. Dymią kominy wielkich fabryk,                 pokażcie w górę, na dym
 płynie brudna woda do rzek.                         pochylcie się i pokażcie
                                                                       brudną wodę
Chcemy oddychać powietrzem czystym,      zróbcie ustami trzy  

                                                                       głębokie wdechy

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg


czystą wodę mieć.                                                 naśladujcie picie  
                                                                              wody z kubka

Ref.: Czysta woda zdrowia doda,                    klaszczcie rytmicznie  
to każde dziecko wie.
Czysta woda zdrowia doda, 
tobie, tobie i mnie.

2. Smog już pokrywa niebo całe,                       pokazujcie na niebo
szarym dymem i szarą mgłą.
W rzekach jest coraz mniej i mniej rybek,         kreślcie w powietrzu  
                                                                           obiema rękami 
kto to widział, kto?                                             kształt ryby

Ref.: Czysta woda zdrowia doda,               klaszczcie rytmicznie
to każde dziecko wie. 
Czysta woda zdrowia doda, 
tobie, tobie i mnie.

 Nauka refrenu metoda ze słuchu

3. Ćwiczenia graficzne - Rysujemy rybki

- Narysujcie w powietrzu rękami kształty małych ryb i dużych ryb.

- Narysujcie w powietrzu ryby palcami wskazującymi lewej i prawej 
dłoni.

- Narysujcie w powietrzu obiema rękami na raz  kształty rybek.

6. Wykonanie pracy Kolorowa rybka z wykorzystaniem 
materiałów odpadowych. 

Wykonajcie rybkę z małej plastikowej butelki po napoju.

Poniżej znajdziecie przykładowe zdjęcia, ale możecie zrobić według 
własnego pomysłu.





Czwartek: Odznaka przyjaciela przyrody.

1. Idziemy na wycieczkę – ilustracja ruchowa do opowiadania.
Dziecko ruchem pokazuje czytany przez rodzica tekst. Prowadzący 
odczytuje list od Matki Natury: 

Drogie dzieci! Obserwuję Was od kilku dni. Zauważyłam, 
że potraficie segregować śmieci. Bardzo dużo już się nauczyłyście, ale 
to nie wszystko. Wstańcie, załóżcie na siebie ubrania (dziecko wstaje 
i udaje, że się ubiera). Wybierzemy się w kilka miejsc, gdzie króluję. 
Maszerujemy powoli i spokojnie (idzie w miejscu, podnosząc 
kolana). Nagle zaczęło padać. Szybko! Biegniemy, musimy się 
schronić przed deszczem! (biegnie w miejscu, następnie kuca, 
trzymając ręce nad głową). O! Wychodzi słońce, możemy 
maszerować dalej. Wchodzimy do lasu, podziwiamy drzewa 
(przystają, rozglądając się po sali). Wiewiórka siedzi na gałęzi, 
spróbujcie jej dać orzeszka (wspinają się na palce). Maszerujemy 
dalej – doszliśmy na łąkę. Widzimy piękny kwiatek: (schylamy się, 
aby go powąchać). Nieopodal widzę bociana, który odzywa się: kle, 
kle, kle. W trawie skacze żabka, odzywa się: kum, kum, kum. 
Maszerujemy dalej – doszliśmy nad rzekę: widać w niej ryby – są 
piękne! Próbujemy je nakarmić: udało się. Jesteśmy już zmęczeni, 
pora wracać. Maszerujemy bardzo powoli. Jesteśmy na miejscu, 
zdejmujemy płaszcze i buty, kładziemy się i odpoczywamy (kładzie 
się na dywanie i zamyka oczy). 

2. Dźwięki natury – zabawa ortofoniczna. 
Rodzic zadaje pytania: Jakie dźwięki może wydawać woda? Dziecko 
najwyraźniej jak potrafi naśladuje dźwięki przyrody (kap, kap; plum, 
plum; plusk, plusk, chlup, chlup); Jakie dźwięki może wydawać 
powietrze?  (szszsz, gwizdanie). 

-Jeśli masz ochotę posłuchać odgłosów natury włącz poniższy link.

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8



3. Powietrzna orkiestra – zabawa muzyczna, tworzenie dźwięków. 
Rodzic wspólnie z dzieckiem spróbują usłyszeć powietrze: 
-dmucha do butelki z różną siłą (mocno, lekko). Następnie rozdaje 
butelki i balony: dziecko samodzielnie tworzy różne dźwięki, np. 
nadmuchuje balony, a później w różny sposób wypuszcza z nich 
powietrze; dmucha w różny sposób do otworu plastikowej butelki. 

4. Dźwięki wody – zabawy muzyczne, tworzenie dźwięków. 
Na stoliku są umieszczone różne przedmioty do przelewania wody. 
Rodzic zaprasza dziecko, aby po kolei spróbowało przelać wodę 
i wsłuchać się, jaki dźwięk wydaje woda, kiedy jest przelewana: 
szybko, wolno, do szklanego pojemnika, do plastikowego pojemnika, 
z kubeczka do kubeczka, z kubeczka do kubeczka za pomocą 
łyżeczki. 

5. Quiz przyrodniczy Zgaduj, zgadula.
Posłuchajcie i wybierzcie prawidłową odpowiedź.

a.Widzisz małe drzewko, co robisz?
1.łamiesz mu gałązki
2.omijasz je
3.opierasz o nie rower

b.Jesteś w lesie widzisz muchomora, co robisz?
1.zrywasz go do koszyka
2.kopiesz go
3.omijasz go, idziesz dalej

c.Widzisz w lesie wiewiórkę, co robisz?
1.przyglądasz jej się z daleka
2.uciekasz z krzykiem
3.bierzesz ją na ręce

d.Czego najchętniej słuchamy w lesie?
1.głośnej muzyki
2.śpiewu ptaków
3.krzyków kolegów

e.Jesteś w parku, jesz cukierka, co robisz z papierkiem?



1.zostawiasz papierek na ławce
2.wyrzucasz do kosza
3.rzucasz na trawę

f.Co lubią drzewa?
1.gdy łamie mu się gałązki
2.wodę i słońce
3.gdy wycinamy w korze wzorki nożykiem

g.Jak młody ekolog oszczędza wodę?
1.nie zakręca kurka z wodą
2.rozlewa wodę po całej łazience
3.zakręca dokładnie kurek z wodą

h.Jaką rzekę lubią ryby?
1.w której pływają różne śmieci
2.brudną, śmierdzącą
3.czystą

6. Odznaka przyjaciela przyrody
Pokolorujcie odznakę, a następnie wytnijcie ostrożnie 
nożyczkami, naklejcie na tekturkę. Rodzica poproście 
o wykonanie na górze odznaki dziurki, a wy przeciągnijcie przez 
nią kawałek sznurka lub tasiemkę. I już odznaka gotowa!



Lub wykonaj odznakę wg własnego pomysłu, w zależności od 
posiadanych materiałów. 

Propozycja nr 1

Propozycja nr 2



Piątek: Przyjaciele przyrody

1. Zabawa przy Piosence ekologicznej.

Link do piosenki podany niżej :

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg 

Dziecko maszeruje po pokoju w rytm piosenki i na przerwę w muzyce 
( rodzic włącza stop) porusza się w sposób podany przez rodzica :
- pierwsza przerwa – dziecko porusza się ciężko, powoli jak 
niedźwiedź 
- druga przerwa – dziecko porusza się jak ptaki 
- trzecia przerwa – dziecko skacze jak zając 

2. Słuchanie wiersza Przyjaciele przyrody.

Rodzic czyta dziecku wiersz a po przeczytaniu prowadzi z nim 
rozmowę według podanych niżej pytań. 

"Przyjaciel przyrody" A. Widzowska

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, e Ziemi  trzeba przytuli ,ż ę ć  
zadba  o lasy, powietrze, wod ,ć ę
kwiaty, zwierz ta – ca  przyrod !ę łą ę
To le marnowa  wod  w k pieliź ć ę ą
od poniedzia ku a  do niedzieli.ł ż
Po co bez przerwy nurkowa  w wannie?ć
Lepiej z prysznica zrobi  fontann !ć ę
Torba foliowa szczerzy z biska.ę
– Jestem z plastiku, sztuczna i liska.ś
Gdy b d  plackiem le e  na wodzie,ę ę ż ć
fokom i ó wiom ch tnie zaszkodz !ż ł ę ę
– Ja tak e! – wrzeszczy ze szk a butelka.ż ł
– W lesie si  sma  niczym iskierka,ę żę
a gdy rozgrzej  si  jak ognisko,ę ę
po ar wywo am i spal  wszystko!ż ł ę  
– Czy wy nie wiecie, okropne mieci,ś  
e na planecie mieszkaj  dzieci?ż ą  

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg


Szust! Posprz tamy ba agan wielki,ą ł
osobno papier, plastik, butelki!
Pstryk! Pami tamy, by gasi  wiat o,ę ć ś ł
wiemy, e po ar wywo a  atwo,ż ż ł ć ł
a gdy widzimy sarenk  w lesie,ę
to nie wrzeszczymy, a  echo niesie!ż  
Ten, kto przyrod  niszczy i truje,ę
niech si  kolcami je a pok uje!ę ż ł

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania

O co należy zadbać w przyrodzie?

Czego nie należy marnować?

Czego nie należy robić z plastikowymi i szklanymi opakowaniami?

Dlaczego należy segregować śmieci?

Co powinno spotkać tych, którzy nie dbają o przyrodę?

3. Ćwiczenia ruchowo - logopedyczne Kwiaty.

• Kwiaty rosną
Dziecko naśladuje rosnące kwiaty, które chwieją się na wietrze  - 
stopy mocno opiera o podłogę, nie porusza nimi, nogi ma złączone, 
lekko kołysze tułowiem  na boki.

• Kwiaty wychylają się do słońca
Dziecko nie zmienia pozycji, podnosi jedynie głowę do góry, tak 
jakby się opalało. Mówi  na jednym wydechu : Ale ciepło, ale  
przyjemnie ( jeśli potrafi to 2 - 3 razy).

• Wąchamy kwiaty
Dziecko naśladuje trzymanie kwiatka w ręce i wąchanie go – wciąga 
powietrze nosem, a wydycha ustami.

• Taniec kwiatów
Dziecko przykuca na dywanie, gdy usłyszy melodię „Piosenki 
ekologicznej” podnosi się i wykonuje dowolny taniec. 



4. Rysunek na temat Przyroda wokół mnie.

Rodzic zachęca dziecko do narysowania tego, co znajduje się 
w otoczeniu jego domu. Zwracamy uwagę na różnorodność 
elementów rysunku,  kolorów oraz rozplanowanie rysunku na całej 
kartce formatu A4.


