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Materiały dla dzieci 3 i 4 letnich (oddział I, II, III, IV) 

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki - Przedszkolaki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie:  "Dbamy o przyrodę" 

Zadanie 1. Przeczytaj krótki wiersz „Środowisko”  

Środowisko – nowe słowo,   

a co znaczy? – powiedz, sowo!                            

Sowa chwilkę pomyślała…                              

i odpowiedź taką dała:                                 

To powietrze, woda, ludzie i zwierzęta, lasy, ptaki… 

Mówiąc krótko, że to wszystko  

tworzy nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować!  

– sowa też zdążyła dodać. 

 

Zadanie 2.  Obejrzyj filmik edukacyjny pod linkiem: 

„Środowisko” - https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=212s 

„Leśna wycieczka”- https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI&t=81s 

 

Zadanie 3.  Zabawa słowna „Skojarzenia” 

Zacznij od słowa: Przyroda - ………………. 

 

Zadanie 4.  Co to jest? Odgadnij zagadki. Spróbuj wyklaskiwaniem podzielić  nazwy 

odgadniętych haseł na sylaby i policzyć ich liczbę. 

 

W nim rosną drzewa, 

w nim ptaki śpiewają. 

W nim małe i duże 

zwierzęta mieszkają. 

(las)  
 

Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na ziemi 

nie byłoby życia. (woda)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI&t=81s


 

O porządek trzeba dbać, 

wiedzą o tym także 

dzieci. 

Do odpowiednich 

worków 

każdy wrzuca… (śmieci) 

 

 

 

Kto się zawsze bardzo 

smuci, 

gdy ktoś papier obok 

rzuci? 

I dlatego prosi dzieci, 

by do niego wrzucać 

śmieci! (kosz na śmieci) 

 

 

 

Zadanie 5. Posłuchaj opowiadania „Smok Segregiusz”. 

Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał bawić się 

tym, co inni uważali za śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki dla lalek albo 

rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał błyszczącą folią i wykorzystywał jako wieże albo 

robił z nich rakiety. Kolorowe zakrętki z radością ustawiał jako pionki w grach planszowych, 

które sam wymyślał. Z puszek robił grzechotki, ze starych rękawiczek – maskotki… Nigdy 

się nie nudził. Zazwyczaj chodził uśmiechnięty, a gdy wpadał na jakiś kolejny zwariowany 

pomysł – podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział 

powyrzucane byle gdzie papierowe torebki, puszki czy reklamówki, w jego oczach pojawiał 

się smutek. 

– Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? – rozmyślał. – Jeśli już nie chcą się nimi 

bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na pewno ktoś wie, jak takie 

skarby wykorzystać… 

O, znów ktoś pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już taki ładny jak był. Czy 

naprawdę tak trudno trafić papierkiem do kosza? 

– Czy myślisz o tym samym co ja? – spytała senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się 

nie wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce. 

Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko. 

– Wymyśl jakąś zabawę, która nauczy wrzucania papierków do kosza – zaproponowała 

Gwiazduszka – a ja postaram się, aby ten pomysł przyśnił się jakiemuś dziecku. 

– Spróbujmy – zgodził się smok.  

– Tato, tato! – zawołał Olek, gdy tylko otworzył oczy. – Śniło mi się, że wygrałem wielki 

turniej. 

– Rycerski? – zainteresował się tato. 



– Jasne, że rycerski – kiwnął głową Olek. – Miałem na sobie srebrną zbroję, hełm z 

pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami. 

 – Z czym? – oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia. 

– Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – oświadczył dumnie 

rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków.  

– Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i uścisnął Olkowi prawicę. 

– Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem – rozmyślał, jadąc do pracy. – Akurat 

projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt krajobrazu – głowił się nad tym, jak 

urządzić plac zabaw dla przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych dla starszych dzieci. 

– Tylko pamiętaj o koszach na śmieci – przypomniał mu tato, kiedy tylko wszedł do biura. 

Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie 

smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk i huśtawek. 

– Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę 

tato.  

Odpowiedz na pytania: 

--Co lubił robić smok Segregiusz? 

--Co smuciło smoka? 

--Jaki sen miał Olek? 

--Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 

--W jaki sposób możemy chronić przyrodę? 

 

Zadanie 6. Ćwiczenia oddechowe.   

Potrzebne materiały: słoik z wodą, słomka, (dodatkowo mogą być malutkie rybki wycięte z 

papieru.) 

Zanurzamy słomkę w wodzie i leciutko dmuchamy , wywołując niewielkie bąbelki,  tak zwane 

„bulgotanie”. Następnie za pomocą słomki, możemy przenieść rybki do wody. 

 

Zadanie 7.  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory” 

Poszukaj w domu zakrętek w różnych kolorach i oddziel zakrętki jednakowych kolorów. Jeśli 

potrafisz, policz je. W taki oto sposób dowiesz się, co to znaczy segregować. 

Zadanie 8. Zagraj z Rybką MiniMini w „Segregację śmieci” 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci


Zadanie 9. Dowiedziałeś się już, jak segregować śmieci, sprawdź się! 

 Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o pomoc osobę dorosłą.   

Na podłodze leżą różne przedmioty, pudełka, puszki, gazety folia, kapsle itp. Na środku 

ustawione są trzy kosze na plastik, szkło, metal. Dzieci muszą w odpowiedni pojemnik 

posegregować śmieci. 

 

Zadanie 7. Zabawa twórczo - ruchowa z elementem celowania.  

Potrzebne materiały: stare gazety, bądź kartki, kosz lub pudełko. 

Zgniatamy starą kartkę gazety w kulkę i rzucamy nią do kosza ustawionego w odpowiedniej 

odległości. 

 

Zadanie 8. Posłuchaj eko - piosenek: 

„Kocham świat” - https://www.youtube.com/watch?v=9H5WrS3o9Ac  

„Nasza planeta” - https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

Zadanie 9. Zrób eko - pracę. 

 Ptak – cudak z talerzyka papierowego  

 

 

  

Potrzebne materiały: 

 talerzyk papierowy lub koło 

odbite z talerzyka, które 

trzeba wyciąd, 

 oczka papierowe lub 

gotowe, dzióbek, gotowe 

kolorowe piórka lub 

wycięte z kolorowego 

papieru, 

 klej, 

 nożyczki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9H5WrS3o9Ac
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 Rybka z płyty CD                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10. Zadania z okazji święta Ziemi 22 kwietnia 

 ubierz się w miarę możliwości na zielono; 

 zrób mały happening (pochód) po domu  z transparentem pod hasłem: 

„Zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje– 22 kwietnia” 

Do wykonania transparentu poproś o pomoc dorosłego, mamę, tatę, babcię, brata lub siostrę).  

 zaproś do takiego pochodu rodzinę; 

 posłuchaj piosenki, którą być może znacie „W układzie słonecznym” klikając  

w link: https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI oraz „Święto Ziemi” 

https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA 

 zrób laurkę dla Ziemi z okazji jej święta według swojego pomysłu i zostań 

„Przyjacielem Ziemii”  

 
 Możesz również zasadzić w doniczce kwiatka i zadbać o niego. 

 

 

 

 

 

Potrzebne materiały: 

 stara płyta CD ( 1 lub 2 ), 

 papier kolorowy, 

 klej, 

 nożyczki, 

 czarny mazak 

Filmik instruktażowy pod 

linkiem: 

https://www.youtube.com/watch

?v=PqVGVF3chAA 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA


Zadanie 11. Rozwiąż karty pracy 

Obejrzyj obrazki. Wskaż te obrazki, na których dziewczynka postępuje właściwie.  

 

 

 



Pomóż biedronce dojść do listka przez labirynt. 

 

Zadanie 12. Zabawy muzyczno – ruchowe: 

- https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

- https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

- https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

- https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls 

 

Bajki dodatkowe dla chętnych do tematu „Dbamy o przyrodę”:  

„W lesie” - https://www.youtube.com/watch?v=dl1TQ_zLjcc   

„Oszczędzaj wodę” - https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

„Niebieski pojemnik” - https://www.youtube.com/watch?v=LVQoQhmhP-A 

„Brązowy pojemnik”- https://www.youtube.com/watch?v=z4kMp9hAaj4 

Bajka edukacyjna – proekologiczna - https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=dl1TQ_zLjcc
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=LVQoQhmhP-A
https://www.youtube.com/watch?v=z4kMp9hAaj4
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

