
GRUPA I 

 (20.04 – 24.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Dbamy o naszą planetę. 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

 Odczytaj kod: 

 

       

K L O G E I A 
 

 

 

  
   

   

        
 

 „Ekodzieci” – osłuchanie z piosenką –  aktywne słuchanie piosenki.  

Zadaniem dziecka jest rytmicznie klaskać na każde usłyszane słowo „eko”.  



Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4 

Tekst: 

„Ekodzieci”  

Cóż to znaczy – zapytacie,  

Ze zdziwieniem kręcąc głową,  

Kiedy padnie w telewizji  

„Ekologia” – mądre słowo.  

Ekologia to nauka, mówi  jak żyjemy   

O wzajemnych powiązaniach wszystkiego na Ziemi.   

 

Eko, Eko, Eko ! 

Eko, Eko, Eko ! 

To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  

Eko, Eko, Eko! 

Eko, Eko, Eko ! 

Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 

Eko, Eko, Eko ! 

Eko, Eko, Eko ! 

To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  

Eko, Eko, Eko! 

Eko, Eko, Eko ! 

Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 

 

Kwiaty, rzeki, góry, ptaki 

Oto nasze środowisko. 

Każdy musi je szanować, 

Żeby mieć przyrodę czystą. 

Wiedzą dzieci i dorośli trzeba to pamiętać: 

Także nas nie będzie, kiedy zginą lasy i zwierzęta. 

 

Eko, Eko, Eko ! 

Eko, Eko, Eko ! 

To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  

Eko, Eko, Eko! 

Eko, Eko, Eko ! 

Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 

Eko, Eko, Eko ! 

Eko, Eko, Eko ! 

To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  

https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4


Eko, Eko, Eko! 

Eko, Eko, Eko ! 

Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 

 

 „Ekologiczne” zadania  

- Wyjaśnij znaczenie słowa ekologia. 

- Podziel wyraz „ekologia” na sylaby i głoski. 

- Wskaż w wyrazie „ekologia” samogłoski i spółgłoski. 

- Przypomnij sobie, jakich kolorów używamy do zaznaczanie spółgłosek i samogłosek. 

 

 „Ekodzieci”- zaśpiewaj piosenkę 

Ponownie posłuchaj piosenki, a następnie powtórz za rodzicem słowa pierwszej 

zwrotki i refrenu. 

 

WTOREK: 

 

 Co to jest powietrze? – sprawdź wiedzę dziecka. 

Pytania pomocnicze:  

- Co to jest powietrze?  

- Gdzie się znajduje? 

-Jaki ma kształt i kolor? 

- Po czym poznajemy, że jest? 

- Czy powietrze może być brudne? 

 

Filmik edukacyjny:  

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/ 

 

 „Smog i inne zanieczyszczenia powietrza”- propozycja eksperymentów. 

http://dzieciecafizyka.pl/ekologia/smog/ 

 

 Co wpływa na czystość powietrza?  

 

 

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/
http://dzieciecafizyka.pl/ekologia/smog/


Zadaniem dziecka jest określenie, czy dana rzecz wpływa na jakość powietrza, a jeśli tak, to 

czy jest to wpływ pozytywny (dziecko unosi kciuk do góry), czy negatywny (dziecko 

kieruje kciuk w dół).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co porwał wiatr? – zabawa doskonaląca pamięć wzrokową i umiejętność 
klasyfikowania. 

 



Połóżcie na dywanie różne przedmioty, a dziecko podaje ich nazwy dzieląc na sylaby lub 

głoski.  Ustalcie, po której stronie dziecko będzie odkładać lekkie przedmioty, które słaby 

wiatr unosi bez problemu, a po której – ciężkie, które potrafi porwać tylko silny wiatr. Rodzic 

pełni rolę wiatru. Dziecko zamyka oczy. „Wiatr” zabiera jeden z przedmiotów, a dziecko 

otwiera oczy i próbuje odgadnąć, czego brakuje. Następnie decyduje, po której stronie 

położy przedmiot. Możecie zamieniać się rolami, a na koniec klasyfikowania sprawdzić np. 

suszarką do włosów, które przedmioty poruszą się. 
 

 Nadmuchane dziwaki – zabawa plastyczno- konstrukcyjna z wykorzystaniem 

elementów odpadowych, rozwijająca wyobraźnię twórczą. 

 

Dziecko rysuje flamastrami na nadmuchanej jednorazowej rękawiczce/balonie, 

przekształcając ją w śmiesznego stworka. Mogą swoją rękawiczkę/ balon przykleić do 

plastikowego kubka lub rolki po papierze toaletowym, ozdobić piórkami, kawałkami 

materiałów, gazetą, włóczką albo paskami papieru toaletowego. 
 

 Bańki mydlane – zabawa badawcza w ogrodzie. 
 
Dziecko na podstawie obserwacji baniek wnioskuje o kierunku i sile wiatru. Sprawdzi też, jak 
daleko może dolecieć bańka i czy dmuchanie na bańkę sprawia, że leci ona dalej. 
 

Możesz zadać również dziecku pytanie :”W jaki jeszcze inny sposób można sprawdzić 

kierunek wiatru? 

 

 „Ekodzieci”- zaśpiewaj piosenkę 

Spróbuj zaśpiewać pierwszą zwrotkę i refren. 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA: 

 

 Odszyfruj wyraz:  

R O B W 

S E M I 

Z I T A 

W U N P 

 

                                      Z 

 

 

(Rozwiązanie: Ziemia) 
 

 „Dzień Ziemi” –  dzisiaj tj. 22 kwietnia obchodzimy „Dzień Ziemi”. Dzień Ziemi – 

nazywany także Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi – jest 

to coroczna akcja, która odbywa się wiosną. Jej celem jest promowanie 

(przekazywanie wiedzy) postaw ekologicznych wśród ludzi.  

 „Co wiesz o naszej planecie?”                                                                                                    

Przypomnij sobie wszystkie informacje o Ziemi. Zapiszcie je na kartce.  

 „Młody ekolog” 

Wysłuchaj wiersza pt. „Ziemia”, a następnie stwórz Kodeks Młodego Ekologa                            

w dowolnej formie (książka, plakat).  

Nasza Ziemia to piękna kraina,                                                                                               

 na niej skały, lądy, morza. 

             Wiele różnych przedziwnych zjawisk, 



             i tajemnic w sobie chowa. 

             Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię, 

             aby oazą dla nas była. 

             By jej człowiek nie zaśmiecał, 

             pełnią życia nam tętniła. 

             Brudna woda, nieczyste powietrze, 

             precz spaliny, nieczyste odpady. 

             Więcej tego nikt z nas już nie chce 

             nowe trzeba mieć zasady. 

             Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj 

             Niechaj ciągle o ciebie dbają. 

             Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy 

             Wciąż z odpadów oczyszczają. 

 

 „Wybuchowa kula ziemska”- eksperyment 

https://karolowamama.blogspot.com/2018/04/piatki-z-eksperyemntami-

wybuchowa-kula.html 

 

 „Planeta Ziemia”- lampion ze słoiczka. 

Do wykonania lampionu potrzebujecie: 

- zieloną i niebieską farbę 

- pędzelek 

- słoiczek 

- brokat 

- mała świeczka 

 

 

  

CZWARTEK: 

 

 „Segregacja- edukacja” 

Podczas słuchania wiersza zwróć uwagę o co kłóciły się kosze na śmieci. 

 

https://karolowamama.blogspot.com/2018/04/piatki-z-eksperyemntami-wybuchowa-kula.html
https://karolowamama.blogspot.com/2018/04/piatki-z-eksperyemntami-wybuchowa-kula.html


Pokłóciły się raz kosze na śmieci, 

który z nich jest ważniejszy dla dzieci. 

Bo gdy w szkole stanęły dumnie, 

korzystali z nich wszyscy tłumnie. 

Kosz na papier przechwalał się co dzień: 

– Ja najwięcej odpadków mam w sobie, 

a w dodatku tak piękne i czyste! 

Spójrzcie: rysunki, kartony i listy, 

wycinanki i zdjęcia z folderów, 

kolorowe skrawki papierów, 

twórczość dorosłych i dzieci. 

To dopiero są superśmieci!                                                                                                                                   

Na to kosz na odpady z metalu i plastiku: 

– Też mam w sobie śmieci bez liku. 

Te foliówki, puszki, zakrętki, butelki. 

Potencjał jest naprawdę wielki! 

Moje śmieci można przetwarzać, 

by planety tej nie narażać. 

Nagle jeden z nich jak nie wrzaśnie: 

– Twoje śmieci są najgorsze właśnie! 

Plastik straszną zakałą jest Ziemi! 

My go tutaj wcale nie chcemy! 

Kosz żółty nie lubił krytyki, 

więc bardzo szybko zaczął przytyki: 

– A ty za to śmierdzisz okropnie! 

Dobrze, że stoimy przy oknie.                                                                                                                               

Na to odrzekł pojemnik na szkło: 

– Nie obrażaj go, on jest BIO! 

Czy warto, koledzy, się kłócić? 

Dzieciom mamy uwagę tu zwrócić, 

że odpady – bardzo ważna sprawa, 

a segregacja to wcale nie zabawa! 

 

Kosz od papieru przyklasnął temu. 

Wreszcie zrozumiał sedno problemu: 

– Mój drogi, święta racja! 

Najważniejsza jest edukacja! 

 

Rozmowa na temat treści wiersza i doświadczeń dziecka: 

- o co kłóciły się kosze? 

- do jakiego wniosku doszły kosze? 



- co można wrzucić do pojemnika koloru żółtego/niebieskiego/zielonego? 

- co wrzucamy do pojemnika brązowego? 

- jak nazywają się takie odpady? 

- o jakim koszu jeszcze nie wspomnieliśmy? 

- czy dzieci też mogą segregować śmieci? 

 

 

Filmik edukacyjny „Rady na odpady”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=338s 

 

Przyjrzyj się ilustracji poniżej i postaraj się zapamiętać, jakie odpady wrzucamy do 

poszczególnych koszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeczytaj wyrazy i dopasuje je do właściwych koszy. 

 

BIO      PAPIER      PLASTIK  METAL    SZKŁO  

ODPADY ZMIESZANE 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=338s


 „Posegreguj śmieci” 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra online „Segregacja odpadów” https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-

przedmiotow/segregowanie-smieci.html 

„Segregacja odpadów” materiały do wydruku: https://drive.google.com/file/d/105HvGNDhI-

HP-1eN3GNImRpo65rGzKoL/view 

 „Znajdź odpowiedni pojemnik” – zabawa ruchowa  

https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html
https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html
https://drive.google.com/file/d/105HvGNDhI-HP-1eN3GNImRpo65rGzKoL/view
https://drive.google.com/file/d/105HvGNDhI-HP-1eN3GNImRpo65rGzKoL/view


Rozłóżcie na dywanie kartki w kolorach pojemników do segregacji śmieci. Dziecko porusza 

się w rytmie piosenki „Ekodzieci”. Na przerwę w grze rodzic wymawia rodzaj odpadu np. 

papier/butelka/ogryzek po jabłku, a dziecko ustawia się wokół kartki odpowiadającej 

pojemnik do jakiego wrzucamy taki odpad. Zabawę prowadzimy 5-6-krotnie. 

 

 W którym koszu jest więcej śmieci?  

Wstaw odpowiedni znak: > =< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Eko przyjaciel”- stwórz swojego przyjaciela z  plastikowej butelki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM


 

 „Ekodzieci”- zaśpiewaj piosenkę 

Ponownie posłuchaj piosenki, a następnie powtórz za rodzicem słowa pierwszej i 

drugiej zwrotki oraz refrenu. 

 

 

PIĄTEK: 

 

 „Co to za tworzywo?”   

Rozłóżcie na dywanie przedmioty z różnego tworzywa, np. poduszkę, samochodzik, 

drewniany klocek, plastikowy klocek, drewniany ołówek, długopis, łyżkę ze stali                          

i z drewna.  Zapytaj dziecko, w jaki sposób możemy pogrupować te przedmioty.   Dziś 

zostaniemy przy podziale ze względu na materiał, z jakiego jest zrobiona dana rzecz,           

a dokładnie przy drewnie. Obchodzimy dziś tj. 24 kwietnia Światowy Dzień Drzewa. 

 „Dlaczego drzewa są ważne?”- wysłuchanie odpowiedzi dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Gimnastyka Młodego Ekologa” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych:  

1. „Pochód drzew” – rozgrzewka – dziecko maszeruje wkoło, wysoko unosząc kolana                  

i ramiona do góry. Następnie porusza się w podskokach, na palcach oraz w biegu. Na 

klaśnięcie zmienia kierunek. 

2.  „Drzewa na wietrze” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko otrzymuje 

szalik. Unosi go wysoko, trzymając oburącz, a następnie opuszcza, wykonując skłon do 

środka, do prawej i do lewej nogi. Powtarza to raz jeszcze. Następnie wykonuje skręty 

ramion w prawo i lewo (po 5 razy na stronę) i skrętoskłony (po 5 razy na stronę). 

3. „Wesołe wiewióreczki”-  zabawa z elementem skoku – dziecko rozkładają szalik na 

podłodze, tworząc dziuple, przez którą przeskakuje najpierw kilka razy z nogi na nogę,                   

a potem obunóż. Na klaśnięcie wskakuje do dziupli i kuca. 

4. „Jeżyki” – zabawa z elementem czworakowania – dziecko rozkłada szalik tworząc koło 

na podłodze i porusza się po pokoju, czworakując. Na klaśnięcie kładzie się w środku  koła, 

robiąc kołyskę na plecach, kołysząc się w każdą stronę. Zabawę powtarzamy 4 razy. 

5. „Narysuj drzewo” – zabawa wyciszająca – dziecko stoi i próbuje, stojąc na jednej 

nodze, kreślić drugą na podłodze kształt drzewa. Po tym zmieniają nogę i robią to samo. 

 

 „Ekodzieci”- zaśpiewaj piosenkę. 

 

Zadania dodatkowe: 

 https://www.fundacja-naszedzieci.pl/aktualnosci/zielono-nam-moj-ekologiczny-

zeszyt-rysunkowy.html     Ekologiczny zeszyt rysunkowy – kolorowanki, rebusy, 

labirynt, krzyżówka 

 https://bajki-zasypianki.pl/wiersz-o-ekologii/ 

 http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2018/04/dzien-ziemidobieramy-

nasycenie-barw-i.html      – kodowanie – poukładaj we właściwych polach 

 https://karolowamama.blogspot.com/2019/03/zakodowana-kula-ziemska-i-wulkan-

karty.html  – kodowanie – kolorowanie według cyfry – wulkan, dyktando graficzne – 

kula ziemska 

  https://www.totschooling.net/2019/04/earth-day-color-by-letter.html– kodowanie – 

kolorowanie według wzoru 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-ziemi/ 

 http://www.coloring.com/pictures/boy-girl-give-plants-to-earth 

https://www.fundacja-naszedzieci.pl/aktualnosci/zielono-nam-moj-ekologiczny-zeszyt-rysunkowy.html
https://www.fundacja-naszedzieci.pl/aktualnosci/zielono-nam-moj-ekologiczny-zeszyt-rysunkowy.html
https://bajki-zasypianki.pl/wiersz-o-ekologii/
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2018/04/dzien-ziemidobieramy-nasycenie-barw-i.html
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2018/04/dzien-ziemidobieramy-nasycenie-barw-i.html
https://karolowamama.blogspot.com/2019/03/zakodowana-kula-ziemska-i-wulkan-karty.html
https://karolowamama.blogspot.com/2019/03/zakodowana-kula-ziemska-i-wulkan-karty.html
https://www.totschooling.net/2019/04/earth-day-color-by-letter.html
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-ziemi/
http://www.coloring.com/pictures/boy-girl-give-plants-to-earth


 https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/zaroczne-smietniki-gra-do-

druku.html?fbclid=IwAR0_8OiDmHxZYNAh03urpOj1woCCnszE4bsm5aMWmIOnLos-

0SJuJSmo-cw 

 https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE    piosenka „Świat w naszych 

rękach” 

 https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-

ziemi?fbclid=IwAR2S6XqpnxZaolvu_rdHXuFYSRHvTzv_hH9-

XHMC8KgvGiEWx4KTvoEqHr8 

 Gra planszowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/zaroczne-smietniki-gra-do-druku.html?fbclid=IwAR0_8OiDmHxZYNAh03urpOj1woCCnszE4bsm5aMWmIOnLos-0SJuJSmo-cw
https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/zaroczne-smietniki-gra-do-druku.html?fbclid=IwAR0_8OiDmHxZYNAh03urpOj1woCCnszE4bsm5aMWmIOnLos-0SJuJSmo-cw
https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/zaroczne-smietniki-gra-do-druku.html?fbclid=IwAR0_8OiDmHxZYNAh03urpOj1woCCnszE4bsm5aMWmIOnLos-0SJuJSmo-cw
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi?fbclid=IwAR2S6XqpnxZaolvu_rdHXuFYSRHvTzv_hH9-XHMC8KgvGiEWx4KTvoEqHr8
https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi?fbclid=IwAR2S6XqpnxZaolvu_rdHXuFYSRHvTzv_hH9-XHMC8KgvGiEWx4KTvoEqHr8
https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi?fbclid=IwAR2S6XqpnxZaolvu_rdHXuFYSRHvTzv_hH9-XHMC8KgvGiEWx4KTvoEqHr8


 


