
Temat tygodnia: „Mali ekolodzy” 

Środa: 07. 04. 2021r. 

Temat dnia: „Jak dbać o Ziemię?” 

 

1. „Woda - ląd”- zabawa doskonaląca orientację w kierunkach oraz skupienie uwagi. 

Rodzic i dziecko stają zwróceni twarzami w tym samym kierunku, rodzic rozkłada 

długi sznurek i nazywa wydzielone w ten sposób obszary (np. prawa strona – woda, 

lewa strona – ląd). Dziecko wsłuchuje się w komendy i przeskakuje obunóż                     

na odpowiednią stronę: ląd – woda – ląd – woda – woda – ląd. Rodzic może utrudnić 

zadanie, czyli zmienić nazwy obszarów, (np. prawa strona – dzień, lewa strona – noc 

itp.) lub tempo zabawy, wydawać komendy coraz ciszej.  

 

2. "Czy warto zadbać o Ziemię?" – rozmowa na temat zagrożeń ekologicznych, 

burza mózgów. Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia przedstawiające zagrożenia dla 

środowiska, np. zielony, czysty las, a obok pożar lasu, wysypisko śmieci w lesie, 

wyrąb lasu, rzeka czysta i zanieczyszczona, plaża czysta i zanieczyszczona.  

Dziecko opisuje obrazki, a następnie wspólnie z rodzicem próbuje ustalić, co mogło 

być przyczyną zniszczeń. 

 

Rodzic zadaje pytania: 

 Co można zrobić, aby ograniczyć takie smutne widoki? 

 Dlaczego warto dbać o środowisko? 

 Kto jest odpowiedzialny za czystość i bezpieczeństwo? 

 Co to jest ekologia? 

 Co by było, gdyby wszędzie dookoła znajdowały się śmieci? 

 Jak można uniknąć katastrof ekologicznych? 

 Dlaczego drzewa, lasy są ważne i potrzebne? 

 

 

 



3. „Ziemia jest okrągła jak...” - zabawy inspirowane globusem. 

 

Rodzic prezentuje dziecku globus, a dziecko opisuje jego wygląd. Wspólnie szukają 

odpowiedzi na pytanie: Dlaczego naszą planetę nazywa się niebieską planetą? 

Przy pomocy rodzica wskazuje wody zaznaczone na niebiesko. Zadaniem dziecka 

jest odnalezienie jak największej liczby okrągłych przedmiotów w najbliższym 

otoczeniu i porównanie ich wielkości, np. Globus jest mniejszy niż piłka. Zegar jest 

większy niż globus.  

 

4. Zachęcam do zaśpiewania piosenek z YouTube: 

     „Ziemia wyspa zielona”  

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

 

   „Nasza planeta” - Śpiewające Brzdące 

   https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

5. Pora na karty pracy dla chętnych dzieci: 

- Karty pracy nr 1 – pokoloruj obrazek. 

- Karty pracy nr 2 – połącz ze sobą takie same obrazki. 


