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Temat 135: Mały ekolog   

 

Cel główny: 

• Wdrażanie dzieci do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska. 

Cele szczegółowe: 

        • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego  

• wymienia nazwę swojego kraju, wie gdzie na mapie są położone rzeki i lasy odpowiada na 

pytania i rozwiązuje zagadki    

•  przejawia poczucie własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób  

• uczestniczy w zabawach ruchowych  

• określa kierunki i miejsca na kartce  

• uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom    

 

Metody nauczania: 

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

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

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

 

Przebieg zajęć: 

 

 Śmieciu precz!” zabawa ruchowa z elementami podskoku  uczestniczy w zabawach ruchowych.P.I.5     

    Dziecko  chodzi swobodnie w różnych kierunkach. Na słowa: Śmieciu, precz!, schyla się, udając 

podnoszenie śmiecia z podłogi, i podskakuje, próbując wrzucić go do kosza na śmieci.     

  Kula z papieru – zabawa ruchowa z elementem rzutu. Uczestniczy w zabawach ruchowych.P.I.5 

 Dziecko robi trzy papierowe kule i próbuje trafić nimi do kosza. Dziecko, za trafienie do kosza,  jest 

nagradzane brawami.                                                                          

.„Co byłoby gdyby…?” – zabawa słowna z wykorzystaniem techniki niedokończonych zdań                    

wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego P.P. IV.2. 



Rozpoczynamy wypowiedź, a dziecko podaje pomysły na ich dokończenie, np. Gdybyśmy nie chronili 

przyrody, to…   Gdyby wszyscy dbali o świat, to…  Gdyby nie było lasów, to…  Gdyby nie było zwierząt, 

to… Gdybyśmy nie sprzątali, to………. 

„Wiem, co jest przedstawione na mapie” – zabawy edukacyjne  

         Pokazujemy dziecku mapę Polski. Zadajemy pytania i jeśli potrafi wskazuje miejsca Czy wiecie, 

co to jest? Jaki to kraj? Jakie miasto jest stolicą Polski? W jakim mieście mieszkamy? Co jeszcze 

przedstawia mapa oprócz miejscowości? (rzeki, lasy, łąki). 

 

 

 

Powitanie z naturą – zabawa bieżna. (Bierze udział w zabawach ruchowych.P.P.I.5)                                                                                                              

Dziecko biega swobodnie. Kiedy podniesiemy zielony przedmiot, machają dłońmi na przywitanie. 

Kiedy podniesiemy czerwony przedmiot, zastygają w bezruchu. 

Pory roku – zabawa plastyczna z farbami. Dzieci mają sylwety drzewa. Malują je według instrukcji : 

w lewym górnym rogu malują drzewo wiosenne; w prawym górnym rogu malują drzewo letnie; w 

lewym dolnym rogu malują drzewo zimowe w prawym dolnym rogu malują drzewo jesienne. Po 

skończeniu pracy opowiadają, co się dzieje w poszczególnych porach roku z roślinami i zwierzętami. 

 Zabawy swobodne 

Http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

http://www.dla-dzieci.com.pl/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 
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