
Krąg tematyczny: Kiedy Ziemia źle się czuje? 

Scenariusz zajęć: Strażnicy przyrody? 

Data: 25.03.2020r. 

 
 

Cele ogólne: 

– budzenie wrażliwości na piękno przyrody 

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

– tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Przybij piątkę!” – zabawa poranna; witanie się z najbliższymi osobami w domu poprzez 

odbijanie prawych dłoni uniesionych w górę III.6; IV. 14. 

2. „Skarby Pani Ziemi” – zabawa doskonaląca zmysł dotyku I.7 rozpoznawanie przedmiotów 

ukrytych przez rodzica w tekturowym pudełku. Dziecko ma za zadanie włożyć rączkę do 

wcześniej przygotowanego pudełka i odgadnąć co się w nim znajduje. IV.2 

Środki dydaktyczne: przykładowe - kamyki, drewniany klocek, ryż, liście, patyk, szyszki, miseczka 

z piaskiem, miseczka z wodą; tekturowe pudełko 

3. „Oczyszczamy wodę” – zabawa badawcza (dziecko – rodzic). Rodzic przygotowuje w 

przezroczystych kubeczkach wodę zabrudzoną, np.: herbatą, watą, papierem, mąką. 

Tłumaczy, jak wykonać filtrowanie. Rodzic trzyma sitko nad pustą miską, dziecko leje 

zabrudzoną wodę z kubka na sitko. Zadaniem dziecka jest obserwacja tego, co zostaje na 

sitku i odpowiedź na pytania: Czy wszystkie zabrudzenia udało się przefiltrować? Jak 

wygląda woda po oczyszczeniu? (można przygotować sitka o różnej wielkości oczek, 

filtrować przez gazę).  IV.13  IV.2, IV.6 

Środki dydaktyczne: miski, przezroczyste kubki z zabrudzoną wodą, sitka, gaza... 

4.  „Wolno czy nie wolno?” – rozmowa na podstawie ilustracji; prezentowanie zaśmieconego 

oraz czystego miejsca (las, plaża); określanie, które jest ładniejsze i dlaczego? IV.2  IV.5 

II.11 

Środki dydaktyczne: ilustracje lasu i plaży – do pobrania poniżej. 

5.  „Zaraz wszystko posprzątamy” – zabawa bieżna; przy dźwiękach dowolnej piosenki 

dziecko biegają swobodnie po dywanie. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się i naśladuje 

podnoszenie papierków z ziemi i wkładanie ich do kieszeni. Po skończonej zabawie dziecko 

naśladuje wyrzucanie papierków z kieszeni do kosza. I.5. 

Środki dydaktyczne: dowolna piosenka, papierki po cukierkach, kosz. 

6. „Wiatr, deszcz, kałuża” – zabawa ruchowa z gazetami. Dziecko spaceruje po dywanie, 

trzymając w rękach strony z gazety. Na hasła: wykonuje czynności: 

Wiatr! – faluje gazetami w górę i dół, 

Deszcz! – stuka w gazetę opuszkami palców, 

Kałuża! – kładzie gazetę na podłodze i przeskakuje przez nią obunóż. I.5 

Środki dydaktyczne: gazety 

7. Praca plastyczna „Las” – dorysuj drzewkom liście, a następnie pokoloruj(do pobrania 

poniżej). 

8. Zakończenie i podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. 
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