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Strażnicy przyrody 

1.Wysłuchaj proszę piosenki pt. „Ochroń ziemie”(sł. I muz. Krystyna Gowik). 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl-wTW5dU-E 

Porozmawiajmy: 

- co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 

- czym jest ziemia, dlaczego musimy o nią dbać? 

- Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi? 

- Co znaczą słowa piosenki „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi gdy ją mały człowiek 

zacznie lubić?” 

2. Proponuje Ci zabawę dramową - „My, drzewa”. 

Opowiem Ci historię o tym  co działo się z lasem, a ty spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś 

drzewem i pokaż swój stan emocjonalny który odczuwasz w czasie słuchania tej hisrorii. 

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, wesoło 

się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach(pokaż szczęście drzew). 

Mijały lata, powoli zachodziły zmiany- wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć 

drzewa(pokaż złość). A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili do lasu- 

drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie( pokaż strach). Czy zginą w tych górach śmieci? 

Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje.( pokaz smutek) Może dzieci im 

pomogą? Pomyśl jak Ty możesz pomóc drzewom  

3. Przypomnij sobie jak zbudowane jest drzewo. 

 - ma korzenie 

- pień 

- konary 

- gałęzie 

- koronę z liśćmi 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl-wTW5dU-E


 

 

4. Wysłuchaj teraz wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy przyrody” 

https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk 

- Co robiły dzieci w lesie? 

- Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

- Jak Ty zachowujesz się w lesie? 

 Wykonaj kartę pracy cz.4str.12-13 

 

5. A teraz chwilka gimnastyki. 

https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-ćwiczenia-gimnastyczne-z-każdego-

okienka 

6. Odkrywanie małej litery h i wielkiej litery H.  

Na pewno znasz słowo HAMAK, oj przyjemnie jest na nim poleżeć.  

Podziel proszę słowo hamak na sylaby a potem na głoski. Policz ile w słowie hamak jest sylab 

a ile głosek. Pomyśl czy znasz inne słowa rozpoczynające się głoską h (np. herbata, hotel, 

huta…..) oraz mające ją w środku (np. juhas, bohater…..) 

https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk
https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-ćwiczenia-gimnastyczne-z-każdego-okienka
https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-ćwiczenia-gimnastyczne-z-każdego-okienka


Wykonaj teraz kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s.70. 

Obejrzyj filmik o literce h. 

 https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s 

7. Pomyśl proszę Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 

Ja myślę że przyjaciel przyrody: 

- nie zrywa kwiatów 

- nie łamie gałązek drzew 

- nie śmieci 

- dokarmia ptaki i zwierzęta 

- oszczędza wodę i elektryczność 

- segreguje śmieci 

- lubi zwierzęta 

Zgadzasz się ze mną? A może masz jeszcze jakiś pomysł na bycie przyjacielem przyrody? 

Dla chętnych: 

 

Z pewnością przyjaciel przyrody potrafi dać drugie życie różnym przedmiotom. Spróbuj 

zrobić drzewo  lub kwiatka wykorzystując do tego zużyte rolki po papierze. A tu kilka 

inspiracji. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s
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