
Dbajmy o Ziemię – Skrzaty 

Dzień 1 

1. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Śmieciu, precz” 

LINK do wiersza https://www.youtube.com/watch?v=5I2mNIalpfA 

Tekst: 

Śmieciu precz 

 

Kiedy rano słonce świeci 

Wybiegają na dwór dzieci. 

Ledzie zabawa się nie kleci, 

Bo dokoła sterty śmieci. 

 

Śmieciu precz, brudzie precz, 

Ład porządek dobra rzecz, 

Śmieciu precz, brudzie precz, 

Ład porządek dobra rzecz. 

 

Tu papierek od cukierka, 

tam po soku jest butelka. 

Ówdzie puszka po napoju 

I butelka - może twoja? 

Żyć nie można w bałaganie, 

Więc się bierzmy za sprzątanie. 

Zmykaj, śmieciu, do śmietnika. 

Bałaganie, brudzie, znikaj. 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co robią rano dzieci? 

- Co trzeba robić, żeby nie było tak zaśmieconych miejsc? 

- Czego nie powinno się robić na placu przedszkolnym i na podwórku? (np. łamanie gałązek 

drzew, deptanie trawnika, zrywanie kwiatków, wyrzucanie śmieci do lasu) 

 

2. „Co szkodzi a co pomaga Ziemi?”. Wyszukiwanie ilustracji, które przedstawiają 

pozytywne zachowania i działania ludzi wobec środowiska. 

Oglądanie zdjęć przedstawiających piękno przyrody (można wyszukać w czasopismach, 

kalendarzach itd.) i zdjęć przedstawiających przyrodę zniszczoną przez człowieka. 

- Które miejsca na zdjęciach bardziej podobają się dzieciom? Dlaczego? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5I2mNIalpfA


3. Zabawa ruchowa ze Świeżakami 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&t=1s 

 

Dzień 2 
 

1. Utrwalenie nazewnictwa kolorów. 

Rodzic opowiada o motylach, które pojawiły się nad łąką. Dziecko musi zgadnąć o jakich 

kolorach mowa w tekście. 

 

Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta opuszczały zimowe 

kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. 

Powróciły ptaki. Nad kwiatami fruwały małe zwierzęta – owady. 

Stokrotkę, która wyciągnęła kwiat do słońca, najpierw odwiedził żółty motyl zwany 

cytrynkiem. Potem – piękny niebieski motyl z rodziny modraszków. Usiadł na stokrotce, 

skosztował nektaru i odfrunął. 

Kolejnym gościem był biały motyl z ciemnymi plamkami – bielinek kapustnik, zwany tak z 

powodu jego częstego odwiedzania zagonów kapusty, na której chętnie składa jajeczka. Gdy 

dzień się powoli kończył, pojawił się jeszcze jeden motyl – pomarańczowy - o dziwnej nazwie 

czerwończyk dukacik. 

 

2. Słuchanie piosenki „Ziemia wyspa zielona” i dowolny taniec: 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=TfZMOODfkgI 

 

3. Bajka edukacyjna – Rady Pana Śmietnika 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=299s 

4 . Praca w książkach : 

3-latek strona 33;  4-latek strona 50, 51 

 

Dzień 3 
 

1. Dzielenie na sylaby nazw przedmiotów w swoim pokoju 

Dzieci kolejno wybierają sobie przedmiot i samodzielnie lub z pomocą rodzica 

dzielą rytmicznie jego nazwę. 

 

2. Nauka rymowanki na pamięć metodą ze słuchu.  

O przyrodę dbamy: 

-gałązek drzew nie łamiemy 

-trawników nie deptamy 

-kwiatów chronionych nie zrywamy 

-zimą ptaki dokarmiamy 

-śmieci nigdy nie rozrzucamy 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TfZMOODfkgI
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=299s


 

3. Piosenka ekologiczna – dowolny taniec 

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

4. W kontakcie z naturą 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

Dzień 4 
 

1. Poranna gimnastyka 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

2. Przyjrzyj się obrazkom. Odpowiedz który obrazek ukazuje prawidłowe postępowanie, a 

który złe. 

Porozmawiaj  rodzicem o tym, czego nie wolno robić. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 
 

3. Ćwiczenia graficzne – Rysujemy rybki. 

 Kreślenie w powietrzu kształtów małych i dużych ryb. 

 Kreślenie w powietrzu ryb palcami wskazującymi lewej i prawej dłoni 

 Kreślenie obiema rękami w powietrzu kształtów rybek. 

4. Wyprawka plastyczna  

3- latki karta nr 13  

4- latki Brak 

 

Dzień 5 

1. Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach” 

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

 

2. KARTY PRACY 

3- latek : strona 11 

4- latek : strona 32, 33 

 

3. Praca plastyczna 

Rybka z wykorzystaniem butelki plastikowej. 

Doklajenie płetwy grzbietowej, ogona wyciętego oraz oczu. 

Samodzielne ozdobienie rybki przez dzieci (może to być plastelina, butelka może być 

pomalowana farbą, obklejona bibuła) 

Przykładowe rybki : 

 

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


 

 

 

 


