
 

Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej (plastyczno-konstrukcyjnej)              

i mają  na celu zapoznanie dzieci z pojęciem "środowiska naturalnego" oraz uświadomienie 

Im jak ważną kwestią jest dbanie o środowisko naturalne i jak należy to robić. Poza tym 

dzieci będą kształtowały swoje zdolności manualne i ćwiczyły motorykę  małą ręki podczas 

tworzenia pracy plastycznej. 

Przywitamy się piosenką pt.  "Witaj w moim świecie" ♫ ♫  

https://www.youtube.com/watch?v=PLoTRwO17SY 

Na początku dzieci zapoznają się z pojęciem "środowisko naturalne" i dowiedzą się jak                        
o nie dbać. 

Następnie zapoznają się z historyjką obrazkową przedstawiającą dlaczego dbanie                            

o środowisko naturalne jest tak ważne, po czym odpowiedzą na zadane pytania. 

W kolejnej części zajęć dzieci wykonają pracę plastyczną "Dbamy o naszą Planetę", 

omówią ją i zaprezentują. 

Na koniec wykonają w formie zabawy ćwiczenie ruchowe. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

Część I      

Kochane dzieci, na początek zapoznacie się z pojęciem "środowisko 

naturalne" 

 Środowisko naturalne inaczej nazywane środowisko przyrodnicze - to wszystko, co jest 

związane z przyrodą. Wszystkie elementy środowiska naturalnego są ze sobą powiązane                     

i muszą razem działać np. tak jak klocki, czy puzzle w zabawie muszą do siebie pasować, żeby 

powstała budowla lub obrazek. Tak samo w środowisku wszystko musi do siebie pasować, 

żeby ono dobrze działało. Musi być też zachowana równowaga, czyli wszystkiego musi być w 

środowisku w odpowiednich ilościach, żeby dobrze funkcjonowało. Środowisko przyrodnicze 

to twór natury, jednak w mniejszym lub większym stopniu przekształcony jest przez 

działalność człowieka. Środowisko naturalne obejmuje: gleby, skały, powietrze, wody i 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/natura
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gleba
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/skala
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/powietrze


 

organizmy żywe, takie jak: człowiek, zwierzęta, ptaki, ryby, rośliny. Człowiek jako organizm 

żywy także jest elementem środowiska naturalnego i ma na nie wpływ. Niestety przez swe 

działania często zaburza równowagę środowiska naturalnego, a może on żyć w zgodzie                   

z otaczającą go przyrodą przez odpowiednie zachowania.  

 

Ochrona środowiska naturalnego polega na mądrym gospodarowaniu przyrodą, głównie                   

na dbaniu o nią i zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska oraz usuwaniu już powstałych 

zanieczyszczeń. Przez budowę oczyszczalni ścieków, nadawanie terenów, segregowanie 

odpadów i recykling. Skuteczne w walce o lepszy stan środowiska naturalnego, jest 

poszerzanie naszej wiedzy na temat jego ochrony i życia w zgodzie z przyrodą. 

 

                 

                          

Zachowanie dzieci przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. 

Inne przykłady ochrony środowiska przyrodniczego to:  
 sadzenie drzew,  
 przeciwdziałanie wycince drzew,  
 poszerzanie zwierzętom dostępu do wodopojów,  
 ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/organizm-zywy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oczyszczalnia-sciekow
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/segregacja
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpady
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/drzewa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rosliny
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/


 

 przeciwdziałanie kłusownictwu, czyli polowaniu bez zezwolenia. 

                        

Ekologiczne zachowanie w związku z odpadami i recyklingiem plastyku. 

                                 

                             

Segregując śmieci dbamy o środowisko. 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/klusownictwo


 

Obejrzyjcie i wytnijcie zamieszczoną poniżej historyjkę obrazkową,                                        

a następnie omawiając co przedstawiają kolejne obrazki, ułóżcie                                   

je w poprawnej kolejności.  

HISTORYJKA OBRAZKOWA 

Ćwiczenie ma na celu spostrzegawczość, pamięć i logiczne myślenie, umiejętność 

poprawnej wypowiedzi u dzieci oraz poszerzenie wiadomości o środowisku naturalnym. 



 

Na podstawie uzyskanych wiadomości o środowisku naturalnym, spróbujcie 
odpowiedzieć na zamieszone poniżej pytania: 

1. Co to jest środowisko naturalne? 

2. Jak można dbać o środowisko naturalne? 

3. Czy ty dbasz o środowisko, jeśli tak to w jaki sposób? 

4. Czy dbanie o środowisko jest ważne, jeśli tak to dlaczego? 

Część II  

Dzieci wykonają pracę plastyczną pt. "Dbamy o naszą Planetę". Do wykonania 

pracy będą potrzebne czysta kartka z bloku, klej, duży talerz oraz kolorowe 

gazety. Wykonanie pracy będzie polegało na tym, że rodzić pomoże dziecku 

odrysować za pomocą dużego talerza na kartce koło. Koło to Ziemia. 

Zadaniem dziecka jest wydzierać z gazet kolorowe wycinki, zdjęcia i przyklejać 

je na koło w ten sposób tworząc Ziemię, która jest czysta i szczęśliwa. Poniżej 

podano przykłady takich prac.  

 

                            

Rozwinie to umiejętności manualne i motoryczne u dzieci (wydzierając fragmenty gazet 

ćwiczymy rękę do  przyszłego pisania). 

 



 

Część III  

„Wielkie sprzątanie”- zabawa orientacyjno-ruchowa, przy piosence pt. 

„Sprzątanie Ziemi”. Zabawa polega na tym, że dziecko w rytm muzyki chodzi po 

dywanie na którym są porozrzucane gazety i plastykowe rzeczy. Na przerwę w muzyce ponosi 

jedną rzecz i wrzuca do jednego z dwóch przygotowanych wcześniej koszy (jeden na papier, 

drugi na plastyk, dla ułatwienia można na kosze ponaklejać rysunki z rzeczą papierową i rzeczą 

plastykową lub umówić się z dzieckiem, który kosz jest do czego). Zabawa trwa do momentu 

posprzątania wszystkich rzeczy, czyli do zakończenia segregacji śmieci. 

„Sprzątanie Ziemi” – piosenka  
https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 

 


