
Kochane Promyczki, Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu porozmawiamy o naszej planecie -  Ziemi. Musimy pamiętać, aby 

szczególnie o nią dbać, bo przecież każdy z nas chce żyć na pięknej i czystej planecie jaką 

jest Ziemia. Dlatego o nasze środowisko powinniśmy dbać każdego dnia, bo każdy z nas 

może zmieniać świat na lepsze. Dbając o nasze naturalne środowisko, dbamy o własne życie i 

zdrowie. Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi na planecie Ziemi, a ona jest naszą Przyjaciółką. 

Ceńmy sobie tą przyjaźń i szanujmy jej dobro. Zadania przygotowane na ten tydzień będą 

miały za zadanie poćwiczyć trochę orientacji w przestrzeni, poćwiczyć wycinanie, uważne 

słuchanie i klasyfikowanie. Chcemy, by dzieci zapoznały się z właściwa segregacją śmieci i 

pojęciem recyklingu.  

Aby omawiany temat był dzieciom bliższy, zachęcamy do wspólnej wycieczki na łono natury, 

która może przynieść korzyści dla całej rodziny. Będzie to nie tylko czas ruchu na świeżym 

powietrzu, ale również obserwacja przyrody i umacnianie rodzinnych relacji.  

 A oto kilka naszych propozycji na ten tydzień. Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy gorąco 

s. Ania i p. Ela 

 

 

1. Na początek zachęcamy do kilku ćwiczeń gimnastycznych. Zamieszczam link, na 
którym  jest krótki filmik z propozycją ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=39s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE  

 

2. Po wykonaniu kilku ćwiczeń, zachęcamy do przeczytania dziecku wiersza D. Gellner, 
z którego będzie mogło się dowiedzieć, czym jest przyroda: 

Co to jest przyroda? 
- To drzewo i kwiaty, 

Liście i woda. 
Motyl nad łąką, 
Biała stokrotka. 
- Przyroda jest wokół, 
Wszędzie ją spotkasz! 
Ptak rozśpiewany, 



Grające świerszcze… 
      Powiedzcie proszę, 
     Co jeszcze, co jeszcze? 

- Kochaj przyrodę! 
Omijaj w lesie sadzonki młode! 
- Szanuj przyrodę! 
Kochaj przyrodę! 
Kwiatom w doniczkach  
nie żałuj wody! 
Dbaj o trawniki! 
Niech koło domu  
Będzie wesoło! 
Będzie zielono! 
 
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego filmiku edukacyjnego, w którym dzieci 
będą mogły dowiedzieć się, jak należy dbać o przyrodę: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
 
oraz z segregacją śmieci: 
https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE 
 
(ciekawe są także krótkie filmiki mówiące o segregowaniu poszczególnych odpadów: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMGEfQx3u5A    jak segregować odpady-papier 

https://www.youtube.com/watch?v=DRrsbTPNl0Y   bioodpady 

https://www.youtube.com/watch?v=7Kdc3D96w0Q  szkło 

https://www.youtube.com/watch?v=j2cGqDNfHHg&t=43s   tworzywa sztuczne) 

 
 
 
 

3. Zachęcamy do wykonania prostego ćwiczenia oddechowego:  
„Sprzątnie rzeczka” – dziecko zdejmuje drobne kawałki podartej gazety (dziecko drze 
gazetę na małe kawałki) położonych na stole lub talerzyku (płaskim) za pomocą 
słomki po napojach (przykładanie słomki do kawałka papierka, wciąganie powietrza, 
przytrzymanie papierka, przeniesienie w wyznaczone miejsce, np. na talerzyk obok 
lub brzeg stołu). 

 
4. „Gdzie z tym śmieciem” – zabawa dydaktyczna. Celem tej zabawy jest zapoznanie się 

z kolorami pojemników na śmieci i wiedza, co do jakiego pojemnika się wrzuca. 
Zachęcamy do wykonania prowizorycznych pojemników na śmieci w różnych 
kolorach wykorzystując kartki papieru i kredki lub farby. W oddzielnym pliku 
przygotowałyśmy wzór pojemnika na śmieci oraz odpadów do wydrukowania. 



Zadaniem dzieci jest wykonanie pojemników do segregowania śmieci oraz samych 
śmieci i dopasowanie surowców do odpowiednich pojemników. 
 
 

5. Zapraszamy do wykonania kilku zabaw ruchowych razem z dzieckiem: 
 

„Czysto wokół nas” – dziecko maszeruje w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie 
rodzic wypowiada zdania zawierające prawdziwe informacje, jak i te, które są niezgodne z 
prawdą. Gdy informacja jest prawdziwa, dziecko klaszcze, gdy jest nieprawdziwa, dziecko 
robi przysiad, np. W lesie możemy zostawiać papierki i butelki; W lesie zachowujemy się 
głośno, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki; Nie zostawiamy w lesie papierków; W lesie 
zachowujemy się cicho; Nie łamiemy gałęzi drzew; W lesie nie zrywamy liści z drzewa; Gdy 
jesteśmy nad rzeką wrzucamy butelki i papierki do wody; Papierki i butelki po sokach 
wrzucamy do kosza na śmieci. 

 

„Relaks w lesie” – dziecko kładzie się na dywanie, zamyka oczy, rodzic prosi, by dziecko 
uważnie słuchało i wykonywało z nim ćwiczenie. Można włączyć muzykę relaksacyjną lub 
nagranie śpiewu ptaków. Rodzic opowiada dziecku o lesie, w którym się znaleźli (w tym 
samym czasie rozsypuje na dywanie, podłodze śmieci – papiery, butelki, folie, puszki). 

Wyobraź sobie, że poszliśmy na spacer do lasu. Szliśmy przez jakiś czas, a ponieważ trochę 
się zmęczyliśmy, położymy się na polanie i chwilę odpoczniemy. Leżysz na zielonym, 
soczystym, miękkim mchu. Słońce bardzo mocno świeci. Jest bardzo przyjemnie. Wokół 
słychać śpiew ptaków, gdzieś niedaleko dzięcioł stuka w drzewo. Jest spokojnie. Wiatr 
leciutko porusza gałęziami pobliskich paproci, a na twarzy czuje się przyjemny powiew 
niosący ze sobą zapach kwiatów. Jeszcze chwilkę i znowu będziemy mogli wyruszyć w dalszą 
podróż. Nasze oczy są tak ciężkie, że nie chcą się otworzyć. Przeciągasz się jak kotek i powoli 
siadasz, wystawiając twarz do słońca. Powoli otwierasz oczy i rozglądasz się dookoła. Co to? 
Czy to na pewno jest piękny las? 

(rodzic rozmawia z dzieckiem, pyta, jak się czuło, gdy odpoczywało. Dziecko patrzy na 
porozrzucane śmieci, a rodzic pyta: Kto mógł naśmiecić w lesie?; Czy zachowa się 
właściwie?; Jak wygląda las pełen śmieci?; Co trzeba zrobić, żeby las znowu był piękny?). 
zachęcamy dziecko, żeby teraz wspólnie z nami posprzątało śmieci. Jeśli to możliwe, dziecko 
dostaje rękawiczki i worek na śmieci. Można także wykorzystać kolorowe worki (niebieski na 
papier, żółty na plastik, zielony na szkło). 

 
„Porządki w lesie” – rodzic rozkłada na dywanie/podłodze opakowania po sokach, papierki, 
gazety, plastikowe butelki. W dwóch miejscach pokoju umieszcza worki na śmieci i oznacza 
je tak, aby dziecko wiedziało, do którego worka wrzucać papierowe opakowania, a do którego 
plastikowe (można przyczepić na worku odpowiedni obrazek). Dziecko przy muzyce 
swobodnie chodzi po pokoju omijając rozrzucone  śmieci. Gdy muzyka przestanie grać, 
dziecko zbiera śmieci i wkłada je do odpowiedniego worka.  

„Kropelki wody” – rodzic rozkłada na dywanie dwa kawałki materiału, kółka, wycięty papier 
w kształt koła lub coś, co przypomina szarfy, które będą symbolizowały kałuże. Dziecko jest 



kropelką wody. W rytm muzyki dziecko biega po pokoju, na hasło: KROPELKI DO 
KAŁUŻY! – dziecko zatrzymuje się przed kałużą i do niej wskakuje. 

 
6. Zapraszamy do wspólnej zabawy matematycznej. Zabawa to dyktando matematyczne 

pt. „Do przodu raz” – zabawa utrwala położenie w przestrzeni i schemat ciała; dziecko 
wykonuje polecenia Rodzica: 
- 2 kroki do przodu; 
- ręce nad głową; 
- 1 krok w bok; 
- 1 skok do przodu; 
- ręce na głowę; 
- 1 krok w tył; 
- dłonie na biodra. 
 

7. Zachęcamy do wspólnego śpiewania piosenki o wiośnie, której uczyliśmy się w 
przedszkolu. Poniżej zamieszczamy link do piosenki i słowa: 
 
Maszeruje wiosna: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 
 
Tam daleko gdzie wysoka sosna 
 maszeruje drogą mała wiosna.  
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki  
i jeden warkoczyk krótki.  
 
Ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
 lecą i świergocą głośno i wesoło.  
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat  
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 
 
 Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  
na ramieniu małą torebeczkę  
chętnie żuje gumę i robi balony  
a z nich każdy jest zielony.  
 
Ref :Maszeruje wiosna a ptaki wokoło  
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
 Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat  
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !  
 
Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 
 każda trawka chce być już zielona.  
Gdybyś zapomniała inną drogą poszła  
zima by została mroźna. 
Ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło  



lecą i świergocą głośno i wesoło.  
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat  
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 
 
(Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,urszula,maszeruje_wiosna.html) 
 
 
Zachęcamy także do zapoznania się ze słowami i melodią nowej piosenki: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  
 
„Cały świat jest w naszych rękach” 
Ci co lubią segregację  
Otóż oni mają rację  
Gdy w osobne pojemniki  
Lecą papier, szkło, plastiki  
 
Cały świat jest w naszych rękach  
Właśnie o tym ta piosenka  
Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat  
Cały świat jest w naszych rękach  
Właśnie o tym ta piosenka 
 Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat  
 
A recykling trudne słowo  
Chodzi o to by na nowo  
Z naszych śmieci zrobić coś  
Papier, plastik albo szkło  
 
Cały świat jest w naszych rękach 
 Właśnie o tym ta piosenka  
Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat  
Cały świat jest w naszych rękach 
 Właśnie o tym ta piosenka  
Możesz dbać o cały świat 
 Chociaż masz niewiele lat  
 
Więc dorośli oraz dzieci 
 Posłuchajcie Sprawą śmieci  
trzeba zająć się dziś 
 Żeby jutro dobrze żyć 
 
 Cały świat jest w naszych rękach 
 Właśnie o tym ta piosenka  



Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat 
 Cały świat jest w naszych rękach 
 Właśnie o tym ta piosenka  
Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat  
Cały świat jest w naszych rękach  
Właśnie o tym ta piosenka 
 Możesz dbać o cały świat  
Chociaż masz niewiele lat 
 
Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,zozi,swiat_w_naszych_rekach.html 
 
 
 

8. Zachęcamy jeszcze do wspólnej zabawy ruchowej, która znajduje się pod poniższym 
linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls jeze 
https://www.youtube.com/watch?v=FBM-o-jqsLg raz, dwa trzy 
 
 

9. Zachęcamy do zrobienia jednej z poniższych prac plastyczno – technicznych z 
wykorzystaniem recyklingu: 
 

 



 

 



 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 


