
Kwiecień, tydzień 4 Dbamy o przyrodę 

Dzień 1 Strażnicy przyrody 23.04.2020r. 

Przebieg dnia 

I. Słuchanie piosenki Ochroń Ziemię (sł. i muz. Krystyna Gowik). Rozmowa na 

temat tekstu piosenki. Odtwarzacz CD, nagranie piosenki. 

Mie - szka - my na wiel-kiej ku - li. Ta ku - la to na - sza Zie - mia. Do - 

ro - śli cią - gle na tej Zie - mi chcą wszy - stko zmie - niać. 

Wy - ci - na - ją drze - wa, śmie - cą na leś - nej łą - ce, 

czar - ny dym z ko - mi - nów le - ci i za - sła - nia s łoń - ce. 

O - chroń Zie - mię, bądź jej przy-ja-cie - lem. Ty i ja – jest tu dzie-ci wie - le. 

Im wię-cej nas, tym dla Zie-mi le - pszy czas. 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli. 

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi 

chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, 

śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci 

i zasłania słońce. 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci 

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, 

nic się nie zmieni. 

W ogromnym kosmosie 

Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją każdy mały człowiek 

nauczy się lubić. 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. Ref.: Ochroń Ziemię… 

Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x) 

• Określanie nastroju piosenki. 

N. zadaje dzieciom pytania: 

− Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

− Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 

− Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

− Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją mały człowiek zacznie lubić?” 

•• Zabawa dramowa – My, drzewa. Dzieci są drzewami. N. opowiada, co działo 

się z lasem, drzewami, a dzieci wcielają się w role drzew i uzewnętrzniają stany 

emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych przez N. 

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były 

szczęśliwe, wesoło 



się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały 

lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło 

to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili 

do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie. Czy zginą w tych górach 

śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci im 

pomogą? 

•• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 32. Bębenek. 

• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Dzieci w lesie. 

N. dzieli dzieci na dwie grupy. Pierwsza grupa to drzewa – dzieci stoją w 

rozsypce; druga to dzieci, które poruszają się swobodnie między drzewami. Na 

uderzenie w bębenek dzieci jak najszybciej przykucają za najbliższymi 

drzewami. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Rzucamy szyszkami. 

Dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i rzucają nią 

z dużym zamachem jak najdalej. 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przedzieramy się przez leśne 

zarośla. Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, 

co pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 

• Zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni – Toczymy zwalony 

pień. Dzieci dobierają się parami. Pierwsze dziecko jest przewróconym przez 

burzę pniem drzewa – leży na podłodze, drugie delikatnie turla pień w różnych 

kierunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po chwili następuje zmiana 

ról. 

• Ćwiczenia ramion i tułowia – Piłujemy drzewo. 

Dzieci stoją w parach, twarzami do siebie. Podają sobie ręce i naprzemiennie 

przeciągają je do przodu i do tyłu, z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem 

tułowia – naśladują piłowanie drzewa. 

• Ćwiczenie uspokajające – Wracamy z lasu. 

Dzieci maszerują parami po obwodzie koła za wybraną parą. Co jakiś czas 

następuje zmiana prowadzących i kierunków. 

II. Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody. 

•• Oglądanie zdjęć wybranych drzew – liściastych i iglastych. Zdjęcia 

wybranych drzew. Dzieci oglądają zdjęcia drzew, nazywają je, porównują 

wygląd. 

•• Wypowiedzi dzieci na temat: Co to jest las? Karton w kształcie drzewa, 

mazak. Dzieci podają swoje skojarzenia ze słowem las. N. zapisuje je na 

kartonie w kształcie drzewa, wokół hasła: Las to… ułożonego z liter i 

odczytanego wspólnie z dziećmi lub odczytanego samodzielnie przez 6-latki. 

•• Poznawanie (przypomnienie) ogólnej budowy drzewa. N. układa przed 

dziećmi poszczególne kartonowe elementy drzewa: korzenie, pień, gałęzie, 

koronę z liśćmi. Dzieci nazywają części drzewa. Układają je na tablicy we 

właściwej kolejności. Określają, które części rośliny rosną pod ziemią, a które 

nad nią. 



•• Karty pracy, cz. 4, s. 12–13. 

Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody. Kolorowanie 

rysunków zwierząt. 

− Co robiły dzieci w lesie? 

− Co mowiły zwierzęta o dzieciach? 

− Jak wy zachowujecie się w lesie? 

•• Zabawa ruchowa – Leśny strumyk. Szarfy dla jednej grupy, bębenek. 

N. dzieli dzieci na dwie grupy. Jedną oznacza szarfami – są to drzewa w lesie. 

Dzieci stają w rozsypce, wyciągają ręce w górę, kołyszą się z nogi na nogę, 

naśladując jednocześnie szum liści poruszanych wiatrem. Dzieci z drugiej grupy 

podają sobie ręce i tworzą strumyk, który porusza się między drzewami aż do 

mementu uderzenia w bębenek. Jest to sygnał do zmiany ról. 

Zajęcia 2. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70. 

 −W czym leżał Olek? 

−Czy przyjemnie jest leżeć w hamaku? 

•• Analiza i synteza słuchowa słowa hamak. Dzieci dzielą słowo hamak na 

sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i ile głosek. Wyróżniają 

pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa rozpoczynające się głoską h 

(herbata, hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…). 

•• Budowanie schematu słowa hamak. Białe kartoniki dla każdego dziecka. 

Dzieci jeszcze raz dzielą słowo hamak na sylaby, układając i rozsuwając białe 

kartoniki. Układają tyle kartoników, ile głosek słyszą w słowie hamak, 

wymawiają głoski głośno, dotykając kolejnych kartoników. 

•• Budowanie schematu słowa Hubert. Białe kartoniki dla każdego dziecka. 

N. wyjaśnia, że Hubert to kolega Ady. Dzieci dzielą imię na sylaby i na głoski. 

Układają schemat imienia Hubert. 

•• Budowanie modeli słów: hamak, Hubert. 

Czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki dla każdego dziecka. 

Dzieci głośno wymieniają głoski w słowach: hamak, Hubert. Potem określają 

rodzaj głoski h, mówiąc ją długo: hhhyyyy… krótko: h, h, h, h… 

Głoska h jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematami słów: 

hamak, Hubert, zaznaczają miejsca głoski h na niebiesko. Wskazują pozostałe 

spółgłoski i zaznaczają je na niebiesko. Pozostałe głoski – samogłoski 

– oznaczają czerwonymi kartonikami. 

•• Odkrywanie litery h, H. 

Kartoniki z literami h, H dla N., kartoniki z literami h, H dla każdego dziecka. 

N. pokazuje litery h, H: małą i wielką. Dzieci określają ich wygląd. Następnie 

umieszczają kartoniki z literami pod modelami 

słów: hamak, Hubert. Dzieci przypominają, kiedy używamy wielkiej litery. 

•• Umieszczanie kartoników z poznanymi 

wcześniej literami pod modelami słów: hamak, Hubert. 

Kartoniki z literami: u, b, a, m, k, e, r, t (dla każdego dziecka). 



Dzieci układają kartoniki z poznanymi wcześniej literami pod modelami słów: 

hamak, Hubert. Odczytują powstałe wyrazy. 

•• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–73. 

• Nazywanie zdjęć. Rysowanie pod każdym zdjęciem tylu kresek, z ilu głosek 

składa się jego nazwa. Zaznaczanie na niebiesko liter h, H w wyrazach. 

• Czytanie sylab i krótkiego tekstu. 

• Skreślanie co drugiej litery w ciągu liter. 

• Odczytanie hasła z pozostałych liter. 

• Uzupełnianie zdań obrazkami odszukanymi wśród naklejek. 

• Wodzenie palcem po literze h – małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter h, H po 

śladach, a potem – samodzielnie. 

•• Opowieść ruchowa W lesie (według Małgorzaty Markowskiej). 

Dzieci wykonują to, o czym opowiada N. 

Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują parami dookoła koła). 

Idziemy po ścieżce. Ścieżka robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za 

drugim. Las staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, 

rozchylać zarośla (wymyślają różne sposoby przedzierania się przez las). Co 

jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: 

śpiewu ptaków (wykonują skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania 

dzięcioła (w przysiadzie, uderzają palcami o ziemię). Idziemy dalej. Widzimy w 

oddali sarny na polanie (czworakują w różnych kierunkach). Wchodzimy na 

polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy. Zmęczeni zabawą, 

kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu… 

III.  Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 

Zielony karton, mazak. 

Dzieci podają propozycje, a N. zapisuje je na zielonym kartonie. Na koniec 

dzieci – na znak, że zgadzają się z tym, co jest napisane – odbijają na kartonie 

swoje dłonie maczane w farbie. Przykładowe propozycje dzieci: 

Przyjaciel przyrody: nie zrywa kwiatów; nie łamie gałązek drzew; nie śmieci; 

dokarmia ptaki (zwierzęta); oszczędza wodę, elektryczność; segreguje śmieci; 

lubi zwierzęta… 

•• Zabawa ruchowa – Leśny strumyk  

•• Podawanie nazw zwierząt i roślin rozpoczynających się podaną sylabą. 

N. podaje sylaby, a dzieci wymyślają nazwy zwierząt lub roślin. 

Np. so – sowa; je – jeleń; ja – jarzębina, jagody; sar – sarna; je – jeże, jeżyny… 

•• Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową oraz utrwalająca poznane 

litery – Co widzisz? Co słyszysz? Krążek dla każdego dziecka, poznane litery. 

N. rozkłada na podłodze krążki (tyle, ile jest uczestników zabawy). Połowa z 

nich jest pusta, a na drugiej połowie znajdują się poznane przez dzieci litery. 

Dzieci spacerują pomiędzy krążkami. Na umówiony sygnał wzrokowy lub 

słuchowy zatrzymują się przy najbliższych krążkach. Jedne stają przy tych, 

na których są litery, inne – przy pustych. 



Wskazane przez N. dziecko czyta znajdujące się na jego krążku litery i wskazuje 

kolegę stojącego przy pustym krążku. Jego zadaniem jest podanie słowa 

rozpoczynającego się od wskazanej głoski (odpowiednika litery znajdującej 

się na krążku). Ma na to tyle czasu, ile będzie trwać trzykrotne wypowiedzenie 

głoski odpowiadającej danej literze. Jeśli poda słowo prawidłowe, zabiera literę, 

jeśli poda słowo niewłaściwe lub nie zmieści się czasie, litera zostaje na krążku. 

Powtórzenie słowa już raz wymienionego powoduje, że dziecko oddaje jedną ze 

swoich liter, kładąc ją na pustym krążku, i czeka jedną kolejkę. Po zakończeniu 

zabawy dzieci liczą zdobyte litery. Wygrywa to dziecko, które ma ich najwięcej. 

•• Nauka refrenu piosenki Ochroń Ziemię na zasadzie echa muzycznego  

Śpiewanie refrenu z zastosowaniem zmian dynamicznych: cicho, głośno, 

umiarkowanie. 

•• Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalone sygnały – Porządki. 

Małe obręcze, pojedyncze strony z gazet, bębenek. 

W sali są rozłożone małe obręcze. W każdej obręczy znajdują się pojedyncze 

strony gazet. W rytmie bębenka dzieci swobodnie maszerują między obręczami. 

Podczas przerwy w muzyce każde dziecko podchodzi do najbliżej leżącej 

obręczy i zgniata gazetę, formując z niej kulę. Następnie manipuluje nią zgodnie 

z poleceniami: tocz kulę wokół siebie, podrzucaj kulę, przekładaj kulę z lewej 

ręki do prawej. Po zakończeniu zadań dźwięk bębenka zaprasza do ponownego 

marszu. 


