
JESTEM   PRZYJACIELEM PRZYRODY
1. Piosenka na przywitanie w języku angielskim

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
      2.  Zabawa matematyczna Gdzie jest...?

Obrazek przedstawiający las. Rodzic pokazuje obrazek. Prosi  dziecko, aby opisało,
gdzie  jest  jakiś  przedmiot/jakieś  zwierzę.  Chodzi  o  to,  aby  dziecko  używało  słów
określających położenie przedmiotów w przestrzeni ( pod, nad, między, obok, na, itp.)
Przykładowe pytania:

• Gdzie jest miś? 
• Gdzie jest niebieski ptaszek?
• Gdzie jest jeż?
• Gdzie jest wiewiórka?
• Gdzie jest sarna?

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


3. Uzupełnij obrazek.



4. Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko. 

W zgodzie z przyrodą 
żyją wszystkie dzieci. 
Kochają jasne słonko, 
które na niebie świeci. 

Nie łamią gałęzi, 
dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 
nie płoszą zwierzyny. 

Często też dorosłym 
dobry przykład dają – 

w wyznaczonych miejscach 
śmieci zostawiają.

• Omówienie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza.

Dzieci omawiają pozytywne zachowania, które mogą świadczyć o tym, że są przyjaciółmi
przyrody. 



5. Ćwiczenia grafomotoryczne „Kwiaty”- zadanie dla 3-latków



6. Wykonanie karty pracy – zadanie dla 4-latków.



7. Spacer w pobliżu domu – obserwowanie działań proekologicznych.
Podczas  spaceru  dzieci  obserwują,  czy  w  pobliżu  znajdują  się  kosze  i  miejsca  do
segregowania  śmieci  (specjalnie  do tego przeznaczone pojemniki).  Dzielą  się  także
spostrzeżeniami, czy otoczenie jest czyste, czy nie.
PAMI TAJ!!! Kiedy wracasz do domu, po pobycie na wie ym powietrzuĘ ś ż
UMYJ D ONIE!!Ł

8.Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę?
Rodzic  mówi  zdania.  Dzieci  potwierdzają  prawidłową odpowiedź,  wstając  i  mówiąc:
Tak!,  a nieprawidłową – pozostając w bezruchu (siedzą na dywanie) i  mówiąc:  Nie!
Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona.
Przykładowe zdania:
• Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.
• Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do

kosza.
• Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.
• W lesie wolno krzyczeć.
• Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

GRATULUJE !!!

Dzieci  posiadacie  już  wiedzę  na  temat  dbania  o  przyrodę i  dlatego chciałaby wam
wręczyć certyfikat POMCNIKA ZIEMI. 




