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Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 
 
Potrzebne będą karty pracy cz.4 s.88 – 89 
 
I. Wysłuchanie wiersza M. Buczkówny Tylko jeden raz. 
Wiersz zamieszczony w kartach pracy cz.4 s. 88-89 
Dziecko: 
 - słucha wiersza, 
 - wymienia nazwy zwierząt z wiersza, 
 - odpowiada na pytanie: Czy dostrzegasz piękno przyrody? 
 - dlaczego dla zwierząt kwitnie łąka i rośnie dla nich las? 
 - co oznaczają słowa: Jak i Ty żyją tylko raz? 
 
 
 Dziecko wypowiada się swobodnie a rodzic uzupełnia wypowiedź. 
Wyjaśnia, że – podobnie jak ludzie tak rośliny i zwierzęta mają tylko 
jedno życie. Dlatego należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie. 
 
II. Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość. Kilkakrotne 
powtarzanie wiersza. 
 
Ułóż w kolejności. 
R. począwszy od pierwszego zwierzęcia wymienionego w wierszu, 
zadaje pytania dotyczące wyglądu i sposobu życia poszczególnych 
zwierząt. Recytuje wiersz. Prosi dz. o odszukiwanie obrazków 
wymienionych w nim zwierząt. Następnie, wskazując kolejne obrazki 
zwierząt, prosi dziecko o powtarzanie wiersza. Zwraca uwagę, aby dz. 
mówiło wiersz spokojnie, głośno i wyraźnie.  
 
R. recytuje początek wersu, a dziecko go kończy. Przy kolejnym 
powtórzeniu dz. stara się wyrecytować poszczególne wersy wiersza 
samodzielnie.  
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III. Quiz Czy jestem przyjacielem przyrody?  
 
R. czyta zdania, a dziecko klaszcze w dłonie  jeśli zachowania względem 
przyrody są prawidłowe, a opuszcza głowę w dół jeśli zachowania są 
niewłaściwe. 
 
Przykłady zdań:  
 
Śmieci wyrzucamy byle gdzie.  
Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran.  
Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło.  
Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza.  
Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go.  
Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 
Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię.  



 
 
IV. Burza mózgów na temat:  W jaki sposób możemy dbać 
o przyrodę?  
 
Ustalanie zasad Kodeksu przyjaciela przyrody.  
 
R pyta dziecko:  
W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? 
Dziecko wypowiada się.  
R. spisuje pomysły dzieci na dużym kartonie.  
 
Przykłady zasad:  
 
• Śmieci wyrzucamy do kosza.  
• Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników 

• Używamy toreb wielokrotnego użytku.  
• Oszczędzamy papier.  
• Nie łamiemy gałęzi.  
• Chodzimy po chodnikach.  
• Nie depczemy roślin.  
• Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną. 
 • Sadzimy drzewa i kwiaty. 
  

R. uzupełnia wypowiedzi, mówiąc, że można także brać udział 
w akcjach propagujących ochronę środowiska, takich jak np.: 
Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, odgradzać tereny zielone, 
umieszczać tabliczki informujące innych, by szanowali zieleń.  

 
Wyjaśnia znaczenie słów Szanuj zieleń! 

V. Zabawa bieżna Dbam o przyrodę  
 
Potrzebne będzie dowolne nagranie muzyki w szybkim tempie. 
 
Dz. biega swobodnie w rytm muzyki w jednym kierunku. Na przerwę w 
nagraniu muzyki dziecko zatrzymuje się i naśladuje wykonywanie 
czynności podanej np. przez rodzica lub siebie samego, związanego z 
dbaniem o przyrodę, np.: kopanie grządek, podlewanie roślin. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. 
 

VI. Wykonanie zadania z karty pracy cz.4 s.88-89. 
 

 



 



 


