
Dzień dobry. Pięknie Was witamy i do wspólnej zabawy 
zapraszamy. Przygotowałyśmy kilka propozycji zajęć, zabaw  
i ćwiczeń na ten dzisiejszy 28. dzień kwietnia. 

   „Ćwiczymy z mamą” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza L. Kulas. 

„Maszeruje duży, mały, 
To jest przecież świat wspaniały. 
Gdy za oknem wieje wiatr 
Ja w pokoju razem z mamą 
Maszeruję sobie żwawo. 
     Raz, dwa, trzy, cztery,      
     Raz , dwa, trzy, cztery, 
     Raz, dwa, trzy cztery. 
STOP! 
Ręce w górę, ręce w bok. 
Dwa podskoki, skłon głęboki, 
Ręce w przód, trzy przysiady,  
Więcej to już nie dam rady. 
     Raz, dwa, trzy, cztery, 
     Raz, dwa, trzy, cztery, 
     Raz, dwa, trzy, cztery. 
STO! 
Po pięć razy klasnę sobie, 
To nad głową, to przed sobą, 
Z lewej strony, z prawej strony, 
No już jestem obudzony.” 
 
2*”Jestem EKO” – rozmowa z dziećmi inspirowana wierszem „Życzenie Matki Ziemi” L. Kulas 
połączona z rozwiązywaniem zagadek i oglądaniem filmu edukacyjnego „Ekokultura”; 
 
„Życzenie Matki Ziemi” – słuchanie wiersza 
 
Czego wam życzyć ludzie kochani? 
Mówi się szczęścia i zdrowia. 
A ja wam życzę byście swą ziemię 
Uczyli się szanować. 
 
Nieprawda, że jest już martwa. 
Jeszcze się życie w niej tli. 
Jeszcze oddycha, jeszcze rodzi 
I  pragnie byś dbał o nią Ty, i Ty, i Ty … 
 



Jeszcze zaszumią rzeki, jeziora, 
Jeszcze usłyszysz natury głos, 
Tylko od razu, tylko od teraz 
Swym niszczycielskim działaniom powiedz DOŚĆ! 
 
*Rozmowa na temat wiersza: - Czego nam życzy Matka Ziemia? 
                                                       - Co mamy zrobić, żeby Ziemia „żyła”? 
                                                       - O jakich niszczycielskich działaniach mówiła Matka Ziemia? 
*Zapraszamy was teraz do obejrzenia filmu edukacyjnego „Ekokultura”. Bardzo prosimy 
rodzica o włączenie filmiku. Dziękujemy. Was kochane dzieci prosimy o uważne obejrzenie 
filmu. Pomoże on wam utrwalić prawidłowe, ekologiczne zachowania. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs 

  

*”Zadbaj o ziemię” – improwizacja ruchowa przy piosence. 

Kochane dzieci zapraszamy was teraz do tańca. Prosimy rodziców o włączenie piosenki – 
niech dzieci trochę się przy niej poruszają. Dziękujemy! 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4 

*Zapraszamy do rozwiązywania zagadek. Prosimy rodzica o czytanie kolejnych zagadek a dzieci  
o podawanie odpowiedzi.   

„Dbamy o środowisko” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller 

Wiedzą to dorośli 
Wiedzą to i dzieci, 
Że się na biwaku 
Nie zostawia … (śmieci) 
 
Przed blokiem stoją 
Trzy kolory mają 
Papier, szkło i metal 
Ludzie w nie wrzucają.  (pojemniki na śmieci segregowane) 
 
Możesz w nią zakupy schować, 
Ale nie jest plastikowa. 
Z czystym sercem pakuj wszystko 
Chroniąc przy tym środowisko.    (torba ekologiczna) 
 
 
Lasów cień i ptaków trele, 
Kolor trawy, zapach wody … 
Wyjedź z miasta i posłuchaj 
Jak bije serce …   (przyrody) 
 



Na pustyni jest gorąca, 
Na biegunie lodowata. 
Wciąż wędruje wokół słońca 
Poprzez dni, miesiące, lata.   (planeta Ziemia). 
 

*Pięknie. A teraz mamy dla was jeszcze kilka pytań, które będą wymagały zastanowienia się 
zanim na nie odpowiecie. „Co by było, gdyby …? – wypowiedzi dzieci. 
 
Co by było, gdyby nie było lasów? 

Co by było, gdyby zatrute były wszystkie rzeki? 

Co by było, gdyby powietrze było zanieczyszczone? 

Co by było, gdyby nie było zwierząt? 

*Podczas dzisiejszych zajęć i zabaw  używane było często słowo: ekologia. 
 -  Co to jest ta ekologia? /wypowiedzi dzieci/ 

Ekologia jest jedną z nauk która najprościej rzecz ujmując zajmuje sie przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza. 
Ekologia w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o domu. Środowisko to przecież nasz 
dom – miejsce, w którym żyjemy. To właśnie w nim dorastamy, uczymy się nowych rzeczy. Ekologia bada 
wszystkie zależności pomiędzy każdym organizmem zamieszkującym nasze środowisko. To znaczy, że w jej zakres 
wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi ale również zwierząt oraz roślin. 

-  Co to znaczy być eko? /wypowiedzi dzieci/ 

Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli środowisko. Nie krzywdzą innych 
zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują odpaday. Ogólnie mówiąc jest to dbanie o środowisko. Aby być eko 
należy wykonywać m.in. takie czynności: 

 wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi, 
 nie wyrzucać jedzenia, 
 myć owoce i warzywa przed ich spożyciem, 
 gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, 
 sprzątać po psie. 

Istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, dzięki którym przyczyniamy się do naprawy naszego domu – środowiska. 
Jednak te wymienione powyżej należą do najistotniejszych, które może praktykować każdy człowiek, szczególnie 
ten najmłodszy. 

*Jeżeli Wy jesteście Eko i okazujecie szacunek do tego co nas otacza – do przyrody, to 
zasłużyłyście na order. My WAM go przyznajemy a Wy sobie go ozdobicie tak jak chcecie. 

/Karta pracy nr 1/ 

Dołączamy również: Kartę pracy nr 2 i 3 oraz filmiki o tym, jak można wykonać zabawki  
z recyklingu i kartonu. Bawcie się dobrze skarby! 

Pozdrawiamy Biedroneczki i Was drodzy rodzice. 



Karta pracy nr 1 Order możecie wycinać i ozdabiać słuchając piosenki „Świat w naszych rękach” 

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

 

 



Karta pracy nr 2 
 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 3 

 

 

 

 

 

 



*Ekologiczne ale też i modne jest teraz wykonywanie samemu np. zabawek. 
Jeżeli wasi rodzice będą mieli jeszcze czas i chęci to dołączamy filmiki 
pokazujące co można zrobić z  „niczego”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpNa3Uj6q5Q 

16 uroczych zabawek z kartonów 

 

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

14 zabawek z recyklingu 

 

 


