
                                                       Scenariusz zajęć 

 

Czwartek 26.03.2020 

 

Temat 134: Kodeks Obrońcy Przyrody   

 

Cel główny: 

 Kształtowanie postawy szacunku i ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe: 

• rozumie znaczenie ochrony przyrod 

• wie chronić przyrodę 

 

Metody nauczania: 

• słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcja słowna, wiersz, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

 

Przebieg zajęć: 

• „Poruszaj się jak…”zabawa ruchowa naśladowcza (uczestniczy w zabawach ruchowych 

P.PI.5) 

Zachęcamy dziecko, żeby poruszało się jak: pies, kot, dżdżownica, wąż, ryba, sarna, wilk, 

niedźwiedź, osa, jaskółka 

• Dwóm tańczyć się zachciało 

 tradycyjna zabawa ruchowa ze śpiewem (uczestniczy w zabawach ruchowych 

 https://youtu.be/Z8cJnd3Y8YE 

 

 
Dwóm tańczyć się zachciało,                               Poszukam więc innego,                                                                                                           

zachciało, zachciało,                                             innego, innego, 

lecz im się nie udało                                             do tańca zgrabniejszego                                                      

fari fari fara.                                                           fari, fari, fara 

 

Kłócili się ze sobą, 

ze sobą, ze sobą, 

ja nie chcę tańczyć z tobą 

fari fari fara. 

https://youtu.be/Z8cJnd3Y8YE


 

1.Wysłuchanie wiersza G.Koby „Rzeczka” . 

Była sobie książeczka, 

a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

Taka malutka, srebrzysta biała, 

aż tu nagle oniemiała. 

Stanęły nad brzegiem 

dzieci niegrzeczne 

i zabrudziły całą rzeczkę. 

Powrzucały wszystko, co miały 

i do kąpieli się rozebrały. 

A rzeczka na to: 

-Nie lubię bardzo 

gdy ktoś mnie zaśmieca! 

Wszystkim takim 

wymierzam karę 

i kąpać się im 

nie pozwalam wcale! 

Kiedy dzieci to usłyszały 

nagle wszystkie posmutniały. 

-Nie będziemy już więcej 

wrzucać śmieci ! 

Zaczniemy ostrzegać 

niegrzeczne dzieci! 

Jutro nad twoim brzegiem 

tabliczkę postawimy: 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY 

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!! 

 

 

 



2.Rozmowa na temat treści wiersza 

- kto przyszedł nad rzekę; 

-co zrobiły dzieci; 

-co powiedziała rzeka; 

-co dzieci obiecały rzece; 

-jak dzieci mogą dbać o środowisko; 

 

„Wesołe doniczki” – praca plastyczno-techniczna, ozdabianie własnymi kompozycjami 

doniczek ( wykonuje własnoręczne eksperymenty P.P.IV.8) 

 Praca plastyczno-techniczna, ozdabianie własnymi kompozycjami doniczek. Dzieci z 

różnych materiałów plastycznych tworzą ozdoby o tematyce ekologicznej według własnych 

pomysłów, np. kwiaty, słońce, rośliny, zwierzęta, motyle. W tym celu rysują ozdoby na 

kartkach z bloku technicznego i je kolorują. Następnie wycinają wzory i taśmą dwustronną 

przyklejają na doniczce. Środki dydaktyczne: papier techniczny, kredki, mazaki, plastelina, 

nożyczki 

„ Powietrzna orkiestra” – zabawa muzyczna, tworzenie dźwięków.( muzykuje z użyciem 

różnych źródeł dźwięku P.P IV.7) 

  Spróbujmy usłyszeć powietrze: dmuchamy do butelki z różną siłą (mocno, lekko). Następnie 

rozdajemy butelki i balony: dziecko samodzielnie tworzy różne dźwięki, np. nadmuchując 

balon, a później w różny sposób wypuszczają z nich powietrze; dmucha w różny sposób do 

otworu plastikowej butelki. 

 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.   

 

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/ 
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