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         Jestem przyjacielem przyrody. 
 

Zabawa matematyczna 

 - Gdzie jest…? 
 

 
 

 Rodzic pokazuje obrazek przedstawiający przyrodę. Prosi dziecko, aby 
opisało, gdzie jest jakiś przedmiot/jakieś zwierzę itp. (np. Gdzie jest 
żabka? Gdzie jest motylek?). Chodzi o to, aby dziecko używało słów 
określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod itp.) 
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               Słuchanie wiersza B. Formy 

Dzieci dbają o środowisko. 
 

W zgodzie z przyrodą 
żyją wszystkie dzieci. 
Kochają jasne słonko, 
które na niebie świeci. 

 
Nie łamią gałęzi, 
dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 
nie płoszą zwierzyny. 

 
Często też dorosłym 
dobry przykład dają– 

w wyznaczonych miejscach 
śmieci zostawiają. 

 

            
 
 
 

Maluchy, zachęcamy do stworzenia własnego kodeksu przyjaciela przyrody 
na podstawie wysłuchanego wiersza. 
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Zabawa przyrodnicza 

-Kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe. 
 

 Rodzic prezentuje kwiaty: cięte i doniczkowe.  
Pyta dziecko, czy widzą między nimi różnicę (jeśli tak, to jaką). 
Następnie delikatnie wyjmuje kwiat doniczkowy nad gazetą. 

Pokazuje dziecku jego korzenie i ponownie wsadza kwiat do doniczki (jeśli nie 
mamy, pokazujemy dzieciom ilustracje zamieszczoną  

poniżej ) , pytając, do czego, ich zdaniem, służą roślinie.  
Jeśli dziecko nie wie, nalewa na podstawkę trochę wody i w ciągu dnia wraz z 

dziećmi obserwuje, co się stanie.  
Kolejnym etapem zadania jest wskazanie kwiatów ciętych 

 (i uzasadnienie tej nazwy), ich wąchanie, a także wspólne ułożenie kompozycji 
w wazonie.  

Zadanie powinna kończyć odpowiedź dziecka na pytania Rodzica: 

 Czy umiesz dbać o kwiaty? 

 Czy będziesz to robić? 
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Quiz dydaktyczny 

Jak dbamy o przyrodę? 
  

 Rodzic mówi zdania. Dziecko potwierdza prawidłową 
odpowiedź, wstając i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową  
– pozostając w bezruchu (siedzą na dywanie) i mówiąc:  
Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dziecko 
uzasadniona.  

 
Przykładowe zdania: 

− Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza. 
− Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, 

a jeśli ich nie ma – do kosza. 
− Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta. 

− W lesie wolno krzyczeć. 
− Warto sadzić kwiaty w ogrodzie. 

 
  Rodzic informuje, że dziecko posiada już wiedzę na temat dbania o 
przyrodę i dlatego chciałby im wręczyć odznaki Przyjaciel przyrody. 
Aby w pełni na nie zasłużyć, dziecko musi przyrzec, że będzie 
codziennie dbało o przyrodę. 
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                    Kolorowanka grafomotoryczna 

- Kwiat 
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