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1. Posłuchaj filmu edukacyjnego o ptakach: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8  

 

2. Zagadki dla dzieci – przyroda: Powietrze, słońce, las, góry i woda. 

W poniższych zagadkach, kryje się przyroda. 

 
Słońce  

Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i ciebie. 

 

 
Deszcz  

Kropelki wody 

na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi 

Pod dach uciekają. 

 
Śnieg  

Gdy spadnie po raz pierwszy, 

świat robi się bielszy. 

Wyciągamy narty, sanki, 

dzieci lepić chcą bałwanki. 

 
Wiatr  

Czujemy go na twarzy, 

włosy nam rozwiewa. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8


Jest niezbędny dla żeglarzy, 

głośno szumi w drzewach. 

 

 
Tęcza  

Deszcz ze słońcem 

razem utkali, 

wiszący na niebie 

kolorowy szalik. 

 

 
Mgła  

Wszyscy mówimy, 

że biała jak mleko. 

Przez nią nie widzimy, 

tego co daleko 

 

 
Łąka  

Zielony dywan 

pokryty kwiatami, 

w lesie się ukrywa 

pomiędzy drzewami. 

 
Grzyby  

Brązowe czapeczki 

rosną w leśnym runie. 

Spytaj mamę czy są dobre, 

Nim je do koszyka wsuniesz. 

 
Drzewo  

Rośnie w lesie lub przy drodze, 

ma koronę oraz pień. 

Mogą na nim mieszkać ptaki, 

ludziom daje miły cień. 



 
Kwiatki  

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. 

 
Koniczyna  

Jest zielona i najczęściej ma listki trzy. 

Na pewno znasz ją i Ty! 

Czasami można ją znaleźć z czterema listkami. 

Przyniesie Ci wówczas szczęście, mówiąc tak między nami. 

 
Kasztany  

Po spacerze w parku 

słoneczną jesienią, 

możesz przyjść do domu 

z pełną ich kieszenią. 

 
Wiosna  

Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę, 

co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

 

3. „Pojemniki” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat segregacji śmieci: 

 

„Pojemniki” 

sł. Agnieszka Frączek 

 

Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy! 

Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy… 

Co to takiego? Szklane butelki, 

stłuczony spodek i słoik wielki. 

Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy, 

aż od tych dźwięków dostaję dreszczy… 

Co się ukryło w tym pojemniku? 



Tubki i kubki, tuzin guzików, 

stary abażur… wszystko z plastiku! 

Trzeci pojemnik szumi, szeleści… 

Muszę zobaczyć, co w nim się mieści… 

Karton po butach, notesik w kwiatki 

i zabazgrany blok bez okładki, 

sterta czasopism, stosik folderów, 

bilet do kina… wszystko z papieru! 

Trzy pojemniki w kolorach tęczy – 

każdy coś trzeszczy, szumi lub brzęczy… 

O czym tak gwarzą? Nadstawiam ucha, 

może coś uda mi się podsłuchać… 

Brzy… Trzrzrz… Szyyy 

Już wiem! Rozumiem! Mówią: 

„N I E Ł A D N I E 

wyrzucać śmieci tak jak popadnie! 

Trzeba je najpierw posegregować. 

Wtedy nam będą lepiej smakować.” 

 

Zadaj dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: O czym opowiada autorka wiersza? 

Co to są śmieci? Jakiego koloru są pojemniki wymienione w wierszu? Co wrzucamy 

do żółtego pojemnika? Co wrzucamy do zielonego pojemnika? Co wrzucamy do 

niebieskiego pojemnika? Co trzeba robić ze śmieciami, zanim się je wyrzuci? 

4. Praca z KP2.29 – utrwalanie wiadomości na temat ochrony przyrody i działań 

proekologicznych. Dzieci skreślają rysunki przedstawiające niewłaściwe zachowania 

wobec przyrody i kolorują te, które obrazują zachowania proekologiczne.(4- latki). 

 

Wydrukuj i pokoloruj obrazek dotyczący segregacji śmieci: 

https://www.ppjp2gotyk.pl/images/AAA-Wydarzenia-

2020/zaj%C4%99cia/kwarantanna/Kolorowanka_segregacja.PNG (3-LATKI,  4- 

LATKI i 5-LATKI) 

5. „Liczymy drzewa” – zabawa dydaktyczna. Przygotowuje liczmany dla dziecka 9 sztuk 

(mogą być patyczki, zakrętki itp.). Dzieci operują, manipulują liczmanami 

 i rozwiązują zadania. Podpisują rozwiązanie za pomocą cyfr lub narysowanych 

elementów.  

- Ala posadziła 4 małe klony, przeszedł Jaś i też posadził 5 klonów. Ile drzew 

posadziły razem dzieci? 

-  W parku rosną 4 wierzby, dzieci z przedszkola posadziły jeszcze 3 wierzby. Ile 

wierzb rośnie w parku?  

-W parku rosło 9 drzew iglastych. W czasie burzy złamało się 1 drzewo iglaste. Ile 

drzew iglastych rośnie teraz w parku? (5 – LATKI), (dzieci mniejsze 3 –LATKI, 4 –

LATKI przeliczają do 5 z pomocą rodzica). 

 

Praca w KP4.10 – wprowadzenie liczby 9 w aspektach kardynalnym i porządkowym 

(5-LATKI). 

 

https://www.ppjp2gotyk.pl/images/AAA-Wydarzenia-2020/zaj%C4%99cia/kwarantanna/Kolorowanka_segregacja.PNG
https://www.ppjp2gotyk.pl/images/AAA-Wydarzenia-2020/zaj%C4%99cia/kwarantanna/Kolorowanka_segregacja.PNG

