
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 21.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę 

Temat dnia: Przyjaciel przyrody. 

 

 

 

1. Zaczniemy wspólnym śpiewem piosenki „Ziemia to wyspa zielona” 

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

 

1. Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

 

2. Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

 

3. Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

 

2. Mam nadzieję, że znacie już pierwszą zwrotkę i refren. Dziś spróbujcie 

nauczyć się drugiej zwrotki. 

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


3. Na kartce papieru dziecko stara się zapisać słowo „EKOLOGIA” – w razie 

potrzeby rodzic pomaga. Tworzymy mapę myślową. Dziecko z pomocą 

rodzica zapisuje wszystkie skojarzenia do słowa „ekologia” 

 

4. Zapraszam do wysłuchania wiersza: „Przyjaciele przyrody” 

https://www.youtube.com/watch?v=6609UGXbRBo  

 

- Jak zachowuje się przedszkolak, który jest przyjacielem przyrody? (dba o 

rośliny i zwierzęta, segreguje śmieci, gasi światło, zachowuje w lesie ciszę) 

- Czego nie należy robić? ( marnować wody, używać plastikowych opakowań, 

śmiecić w lesie) 

- Kogo Twoim zdaniem można nazwać przyjacielem przyrody? 

 

5. Zabawa dramowa „Ekobohater”  

Do tej zabawy zaproście swoje pluszaki. Nauczycie je tego, jak dbać o naszą 

planetę :) Wyobraźcie sobie, że idziecie do parku, a razem z Wami - wybrany 

przez Was pluszak. W parku będziecie świadkami kilku sytuacji, które 

niekoniecznie będą dobre dla środowiska. Waszym zadaniem będzie 

wytłumaczenie pluszakowi, dlaczego nie powinno się tak robić i jak można w 

takiej sytuacji zareagować. 

Sytuacja 1 - Widzisz, że ktoś łamie gałęzie i obrywa liście z drzew. 

Sytuacja 2 - Ktoś rzuca papierki z cukierków na trawnik. 

Sytuacja 3 - Idziesz obok stawu. Widzisz, że ktoś myje tam samochód a brudna 

woda trafia do stawu. 

 

6. Kodeks Przyjaciela Przyrody. Pamiętacie, co to jest kodeks? Jest to zbiór 

praw/zadań/obowiązków. Do wszystkich zapisów kodeksu należy się stosować 

i przestrzegać jego zapisów. Zastanówcie się, co może się znaleźć w Kodeksie 

Przyjaciela Przyrody? Co możecie robić, aby pomagać dbać o Ziemię? 

Pamiętajcie, żeby każdą zasadę, którą wymyślicie, zapisać lub narysować! 

 

7. Ilustracje: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6609UGXbRBo




 
 



8. Karty pracy, cz. 4, s. 14-15  

Obejrzyj obrazki na obu kartach. Powiedz jak postępuje Ada i Olek. Czy 

nazwałbyś ich przyjaciółmi przyrody? W pustych polach narysuj, jak dbasz o 

przyrodę. 

 

9. Miłego dnia        

 


