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Świeże powietrze 
 

Obejrzyjcie 

krótki eksperyment dotyczący powietrza. 
 

      Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA 

 

 

 

Następnie obejrzyjcie film 

 o tym jak powstają 

 zanieczyszczenia w powietrzu. 
 
    Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk 

      (do min 3,45) 

 

 

Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza o tym 

czego dowiedzieliście się z tego filmu. 

 
 Rodzic, zadaje pytania dla dziecka: 

 

– Jak powstają zanieczyszczenia? 
– Jak człowiek może zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń? 

– Oceńcie czy powietrze w waszej okolicy jest czyste i czy dobrze się 
wam nim oddycha? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA
https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk
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Ćwiczenia ortofoniczne  

na podstawie wiersza B. Szelągowskiej 

Dbamy o przyrodę. 
 

 Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: W jaki sposób możemy dbać o 
przyrodę? Powtarza wiersz, a dzieci za nim fragment tekstu:  

             Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni! 
 

W parku kwitną na rabatkach 
kwiatki kolorowe. 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 
stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 

 
Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 
jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 

 
Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 
Teraz patrzy, jak rodzina 

jedzie na rowerach. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 

 
A w ogrodzie, obok parku, 

słowik cudnie śpiewa. 
To z radości – wzdłuż alei 

ktoś posadził drzewa. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 

 
Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 
Lubi patrzeć się, jak dbają 

o przyrodę dzieci! 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
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Zabawa ruchowa  

inspirowana treścią wiersza. 
  

 Rodzic jeszcze raz recytuje wiersz, a dziecko ilustruje ruchem 
każdą zwrotkę, według własnego pomysłu. 

 
        Ilustracja edukacyjna. 

 
 Przyjrzyj się poniższej ilustracji i odpowiedz na poniższe pytanie. 

 

Czy wiecie, jak my, ludzie zanieczyszczamy powietrze? 
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           Zabawa z wykorzystaniem  

zmysłu węchu – Co to za zapachy? 
 

 Słoiczki zapachowe. Dziecko wącha zapachy wydzielane przez 
różne substancje, np.: perfumy, rozgnieciony czosnek, utarty 
chrzan, płyn do płukania tkanin, odświeżacz powietrza, 
zapachowe zawieszki samochodowe, skórkę cytrusów, kapustę 
kiszoną itp., które Rodzic umieszcza w słoiczkach (z zakrętkami). 
Odkręca słoiczki, wącha i odgaduje, co to za zapach. 

  
 
 
 

Zabawa z wykorzystaniem zmysłu 

węchu – Jak pachnie…? 

 

 Słoiczki zapachowe z wcześniejszej zabawy, zielone i czarne 
paski z kolorowego papieru. Dziecko jeszcze raz wącha 
zawartość słoiczków i oceniają, czy dany zapach jest przyjemny, 
czy jemu się podoba. Do każdego zapachu dobierają kolor, który 
do niego pasuje (jeśli jest przyjemny – kolor zielony, jeśli 
nieprzyjemny – kolor czarny). Następnie przykleja kolorowe 
paski na odpowiednich słoiczkach.  
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Zabawa ruchowo-naśladowcza  

- Drzewa owocowe.  
 

 Dziecko naśladuje ruchem kolejne etapy sadzenia i wzrostu drzewa 
owocowego (omawiane przez Rodzica.).  

 
Najpierw naśladuje kopanie dołu łopatą, sadzenie sadzonki 
drzewa owocowego, podlewanie.  
Potem drzewo rośnie – powoli wstaje z przysiadu podpartego i 
wyciąga ręce w górę. 
 Gdy na drzewie są już dojrzałe owoce, należy je zebrać do 
skrzynek – dziecko naśladuje wspinanie się na drzewo, zrywanie 
owoców i zbieranie ich do skrzynek. 
 
 

Zabawa badawcza 

-Zatkaj nos. 
 

 Dziecko i Rodzic dotykają swoje nosy, opisują ich kształt, a 
następnie zatykają nosy.  

      Rodzic zadaje pytania:  
       • Czego nie możemy robić kiedy mamy zatkany nos?  
       • Co by się stało gdybyśmy dłużej trzymali zatkane nosy? 

 

            Wniosek:    BEZ POWIETRZA NIE MOŻNA ZYĆ !!! 

 
 

                22 kwietnia obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
                                                            dbajmy o nią bo to Nasz dom!!! 

 
 

 



6 
 

           Propozycja - zajęcia plastyczne: 

1. Pokoloruj obrazek, przetnij po liniach i ułóż puzzle. 
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2. Pokoloruj obrazek wybrany przez Ciebie . 
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