
CZWARTEK 30 KWIETNIA 2020 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 
 

Zachęcam do zapoznania się z materiałem. 

 

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

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. 

B. Forma 

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. 

 

2. Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody. 

Kiedy jesteśmy przyjaciółmi przyrody? Oto kilka przykładów. 

 

 
Pamiętamy, by podlewać rośliny. 

 



 
Nie łamiemy gałęzi. 

 

 
Nie płoszymy zwierząt w lasach. 

 

 
Dbamy o porządek w lesie. 

 

 



 
Nie rozpalamy ognisk w lesie. 

 

 
Wyrzucamy śmieci do odpowiednich pojemników. 

  

W jaki jeszcze sposób możemy być przyjaciółmi przyrody? 

 

3. Wzrost rośliny – zabawa ruchowa. 

Odtwarzamy dziecku muzykę relaksacyjną na przykład taką: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY. Podczas słuchania dziecko naśladuje 

wzrost rośliny – od klęku podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzać 

kilkakrotnie. 

 

4. Praca w karcie pracy. 

Prezentujemy dziecku ilustrację przedstawiającą tulipana. Nazywamy i pokazujemy wspólnie 

z dzieckiem poszczególne części kwiatu: korzeń, cebulę, liść, łodygę i kwiat.  

Kwiaty, tak jak inne rośliny, pobierają wodę z ziemi za pomocą korzeni. 
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Tulipan jest rośliną cebulową, ponieważ wyrasta z posadzonej w ziemi cebulki. Inne kwiaty 

cebulowe to np.:  

 
ŻONKIL 

 

 
NARCYZ 

 

3-latki 

zabawa grafomotoryczna 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 37 

Do tej zabawy potrzebne będą: biała kartka 

A4, kredki. 

Dziecko: 

- rysuje samodzielnie kwiaty, koloruje je. 

Dziecko: 

- nazywa kwiaty przedstawione na zdjęciach; 

- opowiada o budowie kwiatka na podstawie 

tulipana; 

- określa, czego potrzebują rośliny, żeby 

rosnąć; 

- koloruje rysunek kwiatka, który najbardziej 

lubi; 

- koloruje rysunki tulipana. 



 

5. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy. 

- Zielony las – dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło: drzewko! Zatrzymuje się           

i unosi ręce wysoko w górę. 

- Konik na łące – na nasz sygnał, np.: klaśnięcie, dziecko udaje, że jadzie na koniku. 

- Żuczek w lesie – dziecko kładzie się na podłodze i udaje żuczka. Na nasz sygnał dziecko      

– żuczek wstaje i macha „skrzydłami”. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

 

 

RELIGIA 

Temat: W maju czcimy Matkę Bożą.  

 
Wydrukuj obraz Matki Bożej, dorysuj kapliczkę i ustrój ją na maj:  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maryja-dziewica-z-roza 

 

ks. Witold Gromadzki 
 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maryja-dziewica-z-roza

