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Drodzy Odkrywcy! na pewno wiecie jak ważne dla Naszego zdrowia i 
życia, a także dla życia zwierząt i roślin jest dbanie o Naszą planetę- 
Ziemię. W tym tygodniu poznacie sposoby, jak o nią zadbać☺  

Pomysł dla Małych Odkrywców na dziś to... Czystość wokół nas 

1. Czy wiecie co to jest „przyroda”? Zastanówcie się najpierw sami... 

(Przyroda to wszystko to co nas otacza, drzewa, kwiaty, trawy, krzewy, 
zwierzęta, woda...) 

Waszym zadaniem jest narysować obrazek:  
• Drzewa, kwiatka, liścia, rzeki, motyla, łąki, stokrotki, ptaka, świerszcza, 
lasu, 

dom z ogródkiem.  
Kiedy będziecie słuchać wiersza, zgodnie z tekstem połóżcie kolejno przed 
sobą odpowiedni obrazek. 

„Co to jest przyroda?” Danuta Gellnerowa 

To drzewo i kwiaty, liście i woda.  
Motyl nad łąką, biała stokrotka.  
-Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz !  
Ptak rozśpiewany, grające świerszcze... Powiedzcie proszę, co jeszcze, co 
jeszcze?  
- Kochaj przyrodę! Omijaj w lesie sadzonki młode, - Szanuj przyrodę! 
Kochaj przyrodę!  
Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody!  
Dbaj o trawniki ! Niech koło domu będzie wesoło! Będzie zielono! 

2. „Czysto wokół nas”- zabawa ruchowa  
Dzieci maszerują po pokoju. Można do tej zabawy włączyć spokojną 
muzykę lub dźwięki przyrody: np. śpiew ptaków. 

Gdy muzyka cichnie rodzic wypowiada zdania zawierające prawdziwe 
informacje i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, dzieci 
klaszczą, gdy są nieprawdziwe, robią przysiad, np.: 

• W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach;  



• W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki;  

• Nie zostawiamy w lesie papierków;  

• W lesie zachowujemy się cicho;  

• Nie łamiemy gałęzi z drzew;  

• W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin;  

• Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do 
wody;  

• Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci;  

• Możemy deptać po trawnikach;  

• Nie wolno podlewać kwiatów.  

3. Wysłuchajcie wiersz, a następnie zastanówcie się,  
• Jakie człowiek stwarza niebezpieczeństwo dla otaczającej go przyrody? 

Po przeczytaniu wiersza Iwony Salach, obejrzyjcie w Internecie zdjęcia 
czystego i zanieczyszczonego lasu. Porównajcie je ze sobą. 

„Obietnica” Iwona Salach 

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci,  
bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki.  
Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje.  
Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. Nie zabrudzi 
rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 



A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę. 

Zadanie na popołudnie dla Małych Odkrywców to... Ekokoszulka 
indiańska 

foto:pracaplastyczna.pl 

  

 
• Czego potrzebujemy?  

Koszulka (najlepiej biała), farby plakatowe/ mazaki do ubrań, 
nożyczki, pędzle  

• Jak to zrobić?  
Przygotowujemy białą koszulkę, na której dzieci malują dowolne 
indiańskie wzory. Na dole koszulki nacinają paski i na każdym wiążą 
supeł.  
Koniecznie pochwalcie się swoimi koszulkami!  




