
Kwiecień, tydzień 4 Dbamy o przyrodę
Dzień 1 Oszczędzamy wodę

Cele główne
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
• kształtowanie postawy proekologicznej,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
• zachęcanie do obserwowania przyrody.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• z uwagą słucha opowiadania i odpowiada na pytania,
• wymienia sposoby oszczędzania wody,
• wypowiada się na temat środowiska przyrodniczego,
• obserwuje najbliższe środowisko przedszkola.

1. Co zagraża przyrodzie? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Zdjęcia przedstawiające różne środowiska przyrodnicze: las, jezioro, park, ogród.





Dzieci oglądają ilustracje  przedstawiające różne środowiska przyrodnicze: las, jezioro, 
park,
ogród,rodzic  zwraca ich uwagę na piękno przyrody. Dzieci swobodnie wypowiadają się na
temat zwierząt i roślin żyjących w tych środowiskach. Wspólnie zastanawiają się, co może
zagrażać przyrodzie.
2.  Zabawa z wykorzystaniem obrazków – Co służy przyrodzie?
Różne obrazki, w tym przedstawiające np. papierek po cukierku i kosz na śmieci.



 Dzieci nazywają obrazki i wspólnie z rodzicami układają zdanie z nazwami tych obrazków,
np.: Papierek wrzucamy do kosza na śmieci.

3. Zestaw zabaw ruchowych z rodzinką ( jeżeli mamy ogródek, taras lub balkon  
i pogoda na to pozwala, to ubierając się w sportowy strój  zróbmy zabawy na 
powietrzu)
•• Zabawa ruchowa Przeprawa przez wodę.
Kartki papieru kolorowe.
R. rozkłada na dywanie (wodzie) woreczki, w odległości jednego kroku od dziecka. 
Umawia się z dziećmi, że są to kamienie i na znak głosowy przechodzą po kamieniach tak, 
aby nie wpaść do wody – nie stanąć na dywanie.
•• Zabawa ruchowa Samochody – do myjni.
Czerwona kartka i zielona.
Dzieci są samochodami. Biegają w jednym kierunku, zwracając uwagę na to, aby nie 
potrącać innych. Gdy R. uniesie zielony krążek, samochody jadą – dzieci naśladują odgłosy 
jadących pojazdów; gdy R. podniesie czerwony krążek, samochody wjeżdżają do myjni – 
dzieci zatrzymują się i milkną, powtarzamy zabawę kilka razy.
•• Zabawa ruchowa Dbamy o przyrodę.
R. wygrywa na jakimkolwiek instrumencie rytm w  w żywym tempie.
Dzieci biegają swobodnie w rytm muzyki, w jednym kierunku. Na przerwę w muzyce 
zatrzymują się i wykonują czynność podaną przez R., związaną z dbaniem o przyrodę, np.:
kopanie grządek, podlewanie roślin,zbieranie papierków itp.powtarzamy zabawę kilka razy.
•• Zabawa ruchowa Omiń ślimaka.
Dzieci maszerują. Na sygnał (klaśnięcie) wykonują przeskok obunóż w przód.
•• Zabawa ruchowa Podlej rośliny.
Dzieci dzielą się na dwie grupy – rośliny i ogrodników. Rośliny rosną – dzieci powoli 
podnoszą się z przysiadu podpartego, unoszą ramiona, po czym opadają, wykonują skłon w 
przód. Wtedy ogrodnicy chodzą między dziećmi i naśladują czynność podlewania kwiató, 
powtarzamy zabawę, dzieci zamieniają się rolami.

4.      Jak dbać o przyrodę?   – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej   
pt.”  Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”  
Wysłuchanie piosenki „Ekologiczne regge”  piosenka na końcu tej płyty



https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npa

•• Wprowadzenie w tematykę zajęć. Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
Dzieci wsłuchują się w odgłosy. Samodzielnie lub z pomocą  próbują je rozpoznać i 
nazwać. Po odgadnięciu porównują z obrazkiem.

Link--- odgłosy natury( proszę skopiować i odtworzyć :strumyk-1, ocean-2, woda-2,staw 
wodny, deszcz-1) z doświadczenia wiem,że dzieci b. lubią zagadki muzyczne
http://odgłosy.pl/staw.php

•• Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!
Ilustracja do opowiadania znajduje się w tym linku

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=66

R. czyta  opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego.
Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się robić to
bardzo dokładnie. Tego dnia jak zwykle wyjęła z kubeczka pastę i szczoteczkę, odkręciła 
kran i zaczęła szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a 
kubeczek z dinozaurem stał bezczynnie obok.
– Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała 
podczas zębów – powiedziała pani.
 – Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie
mamy kubeczki.
– Znowu zapomniałam – westchnęła dziewczynka. – Ale ja przecież nie leję dużo wody. 
Tylko troszeczkę. Naprawdę.
 – Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien eksperyment. Może to cię
przekona do oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W 
tym czasie pani wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij 
myć zęby – powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran.
– Skończyłam! – zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i 
zaniosła miskę z wodą do sali. Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki. – A teraz 
kolejno nabierajcie wodę z miski do swoich kubeczków.
– Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to możliwe? To ja
zużywam aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka.
– Niestety tak. Codziennie myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zużywa cała
nasza grupa.
– To ja już na pewno się poprawię. Obiecuję.
– Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, w których 
brakuje wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo głębokie studnie, żeby 
się do niej dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo.
– Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo wody – zawołała Kasia.
– Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, 
zwierzęta, jak i rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie 
powinniśmy marnować jej bez potrzeby.
– W takim razie w domu też zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas mycia zębów –
obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły.
– W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npa
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=66


rymowanki. Posłuchajcie:
Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!
Wszystkie dzieci już po chwili zapamiętały słowa rymowanki. Obiecały również, że nie będą
marnować wody.
•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
R. zadaje pytania:
−− W jaki sposób Ada myła zęby?
−− Dlaczego należy oszczędzać wodę?

•• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Podskocz, klaśnij i przykucnij.
Tamburyn lub jakikolwiek instrument
R. omawia zabawę – wykonuje podskok, klaszcze i przykuca. Następnie wstaje i mówi 
rymowankę:
Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę! Dzieci maszerują za R. po sali w rytmie
wygrywanym na tamburynie. Na pauzę w grze naśladują ruchy R. i powtarzają za nim 
słowa rymowanki.
•• Rozmowa na temat sposobów oszczędzania wody.
R. kontynuuje rozmowę na temat wody i sposobów jej oszczędzania. Dzieci, z pomocą R.,
podają sposoby oszczędzania wody. Przykłady:
−− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
−− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,
−− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie.
Światowy Dzień Wody (22 marca) to święto propagujące oszczędzanie wody. Obchody
koncentrują się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań związanych z niedoborem wody
na świecie.
•• Ćwiczenie relaksacyjne – Masaż wodny.
 nagranie spokojnej melodii
https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii

 Dzieci rysują palcem na plecach siedzącego przed nimi dziecka według polecenia N.: 
kropki, kreski i linie, stukają opuszkami palców itp. Na koniec naśladują strząsanie wody z 
rąk i powtarzają rymowankę: Oszczędzając wodę, dbamy o przyrodę! Dzieci wykonują 
obrót o 180 stopni, po czym powtarza się zabawę.
•• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przeprawa.
Szeroki pas niebieskiej krepiny, krążki.
N. układa pośrodku sali szeroki pas niebieskiej krepiny – strumyk. Następnie na krepinie
rozkłada krążki – kamienie. Dzieci kolejno przechodzą po kamieniach tak, aby nie 
zamoczyć
nóg. Po przejściu na drugą stronę liczą kamienie, na których stanęły.

4. Zajęcia plastyczne do wyboru „Deszczowa chmurka” lub „Szczęśliwa 
planeta--  Ziemia”.
Do zrobienia deszczowej chmurki będą potrzebne: duża ,biała kartka papieru;niebieska 
krepa;wata;klej;spryskiwacz do wody. Poniżej podaję link pomocny do wykonania tej pracy.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/zabawy-dla-dzieci-w-przedszkolu/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/zabawy-dla-dzieci-w-przedszkolu/
https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii


Do wykonania szczęśliwej planety będą potrzebne: szablon planety (znajduje się on na 
końcu tego folderu), kredki, farby, kolorowy papier, klej, pędzel oraz inne akcesoria ,które 
przyjdą wam do głowy tworząc pomysłową pracę. Na koniec namalujmy naszej planecie 
szeroki uśmiech,

5. Karta pracy znajduje się w kolejnym folderze.
Dzieci:
−− oglądają obrazki,
−− opowiadają, co robi Ada z mamą,
−− mówią, jak należy dbać o rośliny,
−− w każdej doniczce rysują jeden kwiatek,
−− liczą, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach.

Słuchanie piosenki „Ekologiczne regge”  piosenka na końcu tej płyty

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npa
I. Czy - sta zie-mia, zdro - wa wo-da, błę - kit nie-ba i przy - ro - da
to pra-wdzi-we skar - by na - sze, gdy jest ja - sno, świa-tło ga - szę.
Ref.: Lu - bisz przy-ro - dę – sza -nuj ją. Zie-mia to jest nasz wspól-ny dom.
I. Czysta ziemia, zdrowa woda,
błękit nieba i przyroda
to prawdziwe skarby nasze,
gdy jest jasno, światło gaszę.
Ref.: Lubisz przyrodę – szanuj ją.
Ziemia to jest nasz wspólny dom.
II. Sarna biegnie skrajem łąki,
leci motyl do biedronki,
piękny zapach lasu czuje…
Śmieci w domu posortuje!
Ref.: Lubisz przyrodę… (bis)
III. Jedźmy razem nad jeziora,
lato to najlepsza pora!
Czy wyrażasz na to zgodę?
Ale najpierw – zakręć wodę!
Ref.: Lubisz przyrodę… (bis)
N. zadaje dzieciom pytania dotyczące tekstu piosenki.
−− O czym jest nasza piosenka?
−− Co możemy zrobić, żeby zadbać o Ziemię?

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npa





