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Dzień dobry „Pingwinki”. 
Oto dzisiejsze propozycje zajęć 

                                 
1. Poćwiczmy razem – zabawy ruchowe 
 

 Rzucamy szyszkami. -ćwiczenia dużych grup mięśniowych  
– Dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i 
rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej. 



 Przedzieramy się przez leśne zarośla.  -zabawa ruchowa z elementem 
czworakowania  

– Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co 
pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 

 Toczymy zwalony pień. -zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i 
przestrzeni  

– Dobieramy  się parami. Pierwsza osoba jest przewróconym przez burzę 
pniem drzewa – leży na podłodze, druga delikatnie turla pień w różnych 
kierunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po chwili następuje 
zmiana ról.  

 Piłujemy drzewo. -ćwiczenia ramion i tułowia                                    

  – Stoimy w parach, twarzami do siebie. Podajmy  sobie ręce i 
naprzemiennie przeciągamy  je do przodu i do tyłu, z równoczesnym 
pochylaniem i odchylaniem tułowia – naśladowanie  piłowania drzewa.  

 
2.„Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza, autor nieznany. 
 
Dziś ekologia modne słowo, 
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 
Jej strażnikami się ogłaszamy, 
od dziś przyrodzie my pomagamy! 
 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 
Musisz takiemu uwagę zwrócić. 
Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 
 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 
Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 
A kiedy bocian wróci z podróży 
Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 
 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 
Po co jej dzieci mają się smucić. 
Niech barwny motyl siada na kwiatach, 
Żyje tak krótko, niech wolny lata. 
 

A zimą nakarm głodne ptaki, 
Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 
Powieś na drzewie karmnik mały, 
będą ci wiosną za to śpiewały. 
 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 
Uczyć będziemy tego wandali. 



Matka natura nam wynagrodzi, 
Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie 
 
3.„Co to znaczy być ekokulturalnym?” – Rozmowa na temat wiersza. 
 

 Czy po wysłuchaniu wiersza wiecie, co to znaczy być ekokulturalnym? 
Co to jest ekologia? O jakich zachowaniach ekokuluturalnych była mowa w 
wierszu? Jak wy dbacie o przyrodę? 
 
 

4.  „Ekologiczny dom” - bajka edukacyjna 
 https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 
 
5. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 
 

 Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega po pokoju w zależności od 
podawanego rytmu. Podczas przerwy w akompaniamencie Rodzic podaje 
nazwę koloru zielony. Dziecko musi odszukać w pokoju rzecz w podanym 
kolorze i dotknąć. Zabawa powtarzana jest kilka razy. Jeżeli Rodzic poda nazwę 
innego koloru, wówczas dziecko staje prosto w bezruchu. 
 

 

6. ,,Liczymy drzewa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem dowolnych 
liczmanów symbolizujących drzewa. 

 Ala posadziła 4 małe klony, przyszedł Jaś i też posadził 5 klonów. Ile 
klonów posadziły razem dzieci? 

 W parku rosną 4 wierzby, dzieci z przedszkola posadziły jeszcze 3 
wierzby. Ile wierzb rośnie w parku? 

 W parku rosło 9 drzew iglastych. W czasie burzy jedno się złamało. Ile 
drzew iglastych rośnie teraz w parku 

7. ,,Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa.  

Dziecko porusza się dowolnie w rytm muzyki. Podczas przerwy w muzyce 
słucha, ile razy rodzic uderzy, zaklaszcze (w zakresie 9), i tyle samo razy 
wykonuje podane ćwiczenie, np. skłony, przysiady, pajacyki, podskoki itd.  

8. Praca w KP4. s.10 – wprowadzenie liczby 9 w aspektach kardynalnym i 
porządkowym. 
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