
24.04.2020r. 

„Jestem przyjacielem przyrody!” 

 

Dzień dobry kochani! Kto z Was chce zostać Prawdziwym Przyjacielem Przyrody? Jestem 

pewna, że każdy! Zatem pora się dowiedzieć, jak to zrobić!  

 

1. Na początek rozgrzewka!   

Dzisiaj potrzebne są poduszki, a będą na nich skakać Wasze nóżki 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

  

2.  „Co to jest powietrze?” 

Z czym Wam się kojarzy powietrze? Do czego jest potrzebne?  

Oczywiście do oddychania! 

 

 

Zróbmy zatem kilka ćwiczeń oddechowych: 

 

- Wąż – zróbcie długi wdech nosem i wydech przez zaciśnięte zęby 

- Pies – wykonajcie krótkie wdechy i wydechy ustami 

- Balon– zróbcie wdech i długi wydech ustami tak, jakby chciało się napompować 

wielki balon 

- Bąbelki w butelce – wpuście do butelki pełnej wody powietrze przez słomkę. 

 

Pamiętajcie - oddychamy powietrzem z zewnątrz, dlatego bardzo ważne jest, aby 

było ono czyste! 

 

 

3. Co możemy zrobić, żeby dbać o czyste powietrze? (Karta Pracy nr 1) 

 

Jeśli macie taką możliwość wydrukujcie Kartę Pracy nr 1. Skreślcie te ilustracje, które 

szkodą naszemu powietrzu. Pętelką otoczcie te sytuacje, które pomagają dbać o czyste 

powietrze. 

 

4. „Skąd się bierze woda?” – Historia Pewnej Kropelki 

 



Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmiku o tym, jak woda krąży w naszej 

przyrodzie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ 

 

 

Teraz otwórzcie ilustracje Historyjki o Kropelce Wody ( przesyłam ją w załączniku). 

Możecie wydrukować obrazki i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Wystarczy 

jednak, jeśli patrząc na ekran komputera, spróbujecie opowiedzieć, co się dzieje z 

kropelką wody 

 

 

Czy potraficie odpowiedzieć na pytania: 

- Do czego potrzebna jest woda? 

- Do czego używacie codziennie wody? 

- W czym znajduje się woda? (np. w naszym ciele, w owocach, itp.) 

 

5. „Pomogę wodzie trafić do kranu!” – (Karta Pracy nr 2) 

Woda trafia do naszych kranów z rzek, jezior a czasem pompuje się ją z ziemi, ale 

zanim się to stanie, musi zostać oczyszczona. Następnie płynie długimi rurami - 

wodociągami - do naszych domów.  

Wydrukujcie Kartę Pracy nr 2 i pomóżcie trafić wodzie do kranu (zaprowadźcie ją  

przez labirynt). 

 

6. „Podróż kropelek” – zróbcie masażyk mamie lub tacie 

 

Kiedy deszczyk pada, tworzą się kałuże –  

(stukanie palcami o plecy od góry do dołu) 

jedne całkiem małe, inne całkiem duże.  

(wykonywanie okrężnych ruchów – najpierw o małej średnicy, później coraz 

większych) 

Lecz gdy wyjdzie słonko i mocniej przyświeci –  

(pocieranie otwartymi dłońmi o plecy, aby wywołać uczucie ciepła) 

para wodna szybko, hen do góry leci.  



(łaskotanie paluszkami od dołu pleców ku górze) 

Kropelki-drobinki unoszą się do góry 

(wykonanie paluszkami masażu głowy) 

i łączą się ze sobą, tworząc piękne chmury.  

(głaskanie barków i ramion w kierunku od rąk do karku.) 

Kiedy się na niebie troszeczkę ochłodzą,  

(łaskotanie palcami karku) 

w postaci deszczyku znów na ziemię schodzą.  

(stukanie palcami o plecy od góry do dołu.) 

 

7. A może przeprowadzicie w domu jakiś eksperyment z wodą? 

W tym filmiku znajdziecie kilka pomysłów na ciekawe doświadczenia z wodą, np. 

kolorowy wulkan albo kolorowy deszcz!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

8. „Nieważne czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem, i Ty możesz zostać 

EKOPRZEDSZKOLAKIEM!” 

Otwórzcie plik z ilustracjami „Ekoprzedszkolaki”. 

Przypatrzcie się obrazkom. Opowiedzcie, jak można chronić przyrodę. 

Co oznacza słowo „EKOKULTURA?” Nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje, 

zaraz przekonacie się sami 

 

9. „EKOKULTURA” – czas na piosenkę  

Posłuchajcie piosenki i zapamiętajcie wszystkie zasady EKOPRZEDZKOLAKA. 

Jeżeli będziecie je stosować, zostaniecie prawdziwymi PRZYJACIÓŁMI NATURY! 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S

4sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S4sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8g
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S4sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8g


10. Zadanie dla PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ PRZYRODY! 

W załączniku znajdziecie EKOZADANIA. Sprawdźcie, jak możecie pomóc 

przyrodzie 

 

11. Dla chętnych przesyłam jeszcze dodatkowe zadania: 

 

Karta Pracy nr 3 

Znajdźcie na rysunku i zaznaczcie wszystkie urządzenia, korzystające z prądu. 

 

Zadania dla Starszych Sówek 

Jest ich całkiem sporo! Wystarczy, że wybierzecie jedno lub dwa, które najbardziej 

Wam się spodobają 

 

EKOTORBA 

Zaprojektujcie własną ekologiczną torbę na zakupy 

 

 

 

W nagrodę za to, że wykonaliście wszystkie zadania w tym tygodniu, 

otrzymujecie Kartę Sprawności  Kubusiowego Przyjaciela Przyrody! A wraz z 

nią kilka dodatkowych zadań i łamigłówek 

 (znajdziecie ją w załączniku) 


