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Witamy Was serdecznie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji ruchowej, zdrowotnej i 
muzycznej.

W pierwszej części zajęć dzieci poznają nową piosenkę „Ochroń Ziemię”, będą 
poruszać się przy piosence.

W drugiej części zajęć dzieci dowiedzą się: co to znaczy dbanie o aktywność 
fizyczną, dlaczego warto się ruszać, jakie są formy ruchu i dyscypliny sportu, jak 
łączyć elementy ruchu w układy ćwiczeń 

POTRZEBNE WAM BĘDĄ: karta pracy dla dzieci nr 3 i nr 4, pomoc 
dydaktyczna dla nauczyciela nr 3: Opowiadanie pt. „Wycieczka przedszkolaków” – 
osobny załącznik dodany do kart pracy, kredki, nożyczki, klej.

                                                                                                                Powodzenia!

Część I
1. Na początek dnia zaproponujemy Wam kilka ćwiczeń 
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych  „Rzucamy szyszkami”. 
Dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i rzucają nią z 
dużym zamachem jak najdalej. 
• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Przedzieramy się przez leśne  
zarośla”. 
Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas 
prostują się i maszerują do przodu. 
• Zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni „Toczymy zwalony pień”. 
Dzieci i rodzice. Dziecko jest przewróconym przez burzę pniem drzewa – leży na 
podłodze, Rodzic delikatnie turla pień w różnych kierunkach, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Po chwili następuje zmiana ról. 
• Ćwiczenia ramion i tułowia „Piłujemy drzewo”. 
Dzieci stoją twarzą do Rodzica. Podają mu ręce i naprzemiennie przeciągają je do 
przodu i do tyłu, z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia – naśladują 
piłowanie drzewa. 
• Ćwiczenie uspokajające „Wracamy z lasu”. 
Dzieci maszerują po obwodzie koła z Rodzicem. Co jakiś czas następuje zmiana 
kierunku. 

2. Posłuchajcie piosenki „Ochroń Ziemię” (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
 https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.   
Ta kula to nasza Ziemia.   
Dorośli ciągle na tej Ziemi

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


chcą wszystko zmieniać.   
Wycinają drzewa,   
śmiecą na leśnej łące,   
czarny dym z kominów leci   
i zasłania słońce.

 Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.            
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.   
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x) 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci   
zadbają o piękno Ziemi,   
to wszystko skończy się szczęśliwie,   
nic się nie zmieni.   
W ogromnym kosmosie   
Ziemia się nie zgubi,   
gdy ją każdy mały człowiek   
nauczy się lubić. 
 Ref.:   Ochroń Ziemię… 

Odpowiedzcie na pytania:
− Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli? 
− Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać? 
− Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi?
− Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, gdy ją 
mały człowiek zacznie lubić?” 

2. Nauczcie się śpiewać piosenkę „Ochroń Ziemię”.

3. Zabawa dramowa  „My, drzewa”. 
Dzieci są drzewami, wcielają się w role drzew i uzewnętrzniają stany emocjonalne w 
zależności od kolejnych zdarzeń.
Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były  
szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich  
gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie  
drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie  
wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie. Czy zginą w tych  
górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci  
im pomogą? 

4. Pobawcie się przy piosence, zatańczcie i zapamiętajcie przekaz piosenki 
„Świat w naszych rękach”
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
„CAŁY ŚWIAT JEST W NASZYCH RĘKACH...
 MOŻESZ DBAĆ O CAŁY ŚWIAT CHOCIAŻ MASZ NIEWIELE LAT”.

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


To właśnie od Was zależy jak będzie wyglądał świat za następnych parę lat. 
PAMIĘTAJCIE O TYM!

Część II
1. WPROWADZENIE 

Kubuś przesłał Wam kolejną wskazówkę, jak stać się Kubusiowym 
Przyjacielem Natury: Dbaj o aktywność fizyczną.

2. DBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU  – 
A CO TO W OGÓLE ZNACZY? (ZABAWA W POKAZYWANIE I 
NAŚLADOWANIE) 

Jak Wy rozumiecie tę wskazówkę? Podajcie przykłady aktywności ruchowych 
i aktywnego spędzania czasu. Dzieci wymieniają swoje przykłady. Pokażcie, jak 
potraficie ćwiczyć.

3. WYCIECZKA DO LASU (ZABAWA PLASTYCZNA – POTRZEBNA 
KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 ORAZ POMOC DYDAKTYCZNA DLA 
NAUCZYCIELA NR 3) 

Na karcie pracy narysowana jest ścieżka przez las. Teraz zapraszamy Was do 
wysłuchania opowiadania (pomoc dydaktyczna nr 3 – plik do pobrania) o pewnej 
grupie przedszkolaków. Najpierw jednak wytnijcie symbole zwierzątek, a następnie, 
w miarę czytania przez nauczyciela opowiadania, przyklejajcie je w odpowiednie 
miejsca.

3. ĆWICZENIA FIZYCZNE UKRYTE W RUCHACH ZWIERZĄT (ZABAWA 
RUCHOWA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA - POTRZEBNA NADAL 
KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 ORAZ POMOC DYDAKTYCZNA DLA 
NAUCZYCIELA NR 3) 

Czy wiecie, że pod każdym zwierzątkiem kryje się ćwiczenie fizyczne? Czy 
chcecie się przekonać jakie? Posłuchajcie raz jeszcze opowiadania łącznie ze 
wskazówkami w nawiasach i pokażcie poszczególne pozy (drzewo, żaba, wąż, ptak, 
pies i kot). Prosimy tym razem Rodzica o przeczytanie opowiadania dzieciom 
(załącznik poniżej), tak aby dostosować tempo czytania do możliwości dziecka. Gdy 
Rodzic dojdzie do końca opowiadania, czyta je ponownie bez przerwy od początku. 
Przy pierwszej reakcji zdziwienia dziecka prosi, aby dzieci pokazały na kartach pracy 
koniec spaceru. Dzieci nie mogą tego zrobić, ponieważ ścieżka została 
zaprojektowana w kółko. 
Wyjaśnienie: Ścieżka spaceru przez las jest pętlą, czyli zestawem czynności, które 
można wykonywać w kółko (nie ma przerwy ani końca). I tak pewnie by się działo, 
gdyby nie to, że możemy określić ile razy dany zestaw czynności możemy przejść. 
Prosimy, aby dzieci wpisały na kartach pracy nr 3 liczbę powtórzeń spaceru. Młodsze 
dzieci mogą zaznaczać ilość powtórzeń kropkami. W razie potrzeby Rodzice 
pomagają dzieciom. 



4. TESTY (ZABAWA RUCHOWA) 
Zapraszamy Was teraz na środek pokoju oraz prosimy, abyście  wykonali swój 

układ tyle razy, ile określiliście podczas pracy przy stołach  i tyle razy Rodzic czyta 
opowiadanie. Może posłużyć się tylko komendami w nawiasach, mówiąc na przykład 
tylko: MARSZ, DRZEWO, MOTYL itd. Może także czytać w różnym tempie, 
wolnym lub przyspieszonym - będzie mnóstwo śmiechu i zabawy.

5. JAK RUCH WPŁYWA NA MÓJ ORGANIZM? (SAMOOBSERWACJA) 
Gdy już skończyliście ćwiczyć, usiądźcie po turecku z zamkniętymi oczami. 

Wyciszcie się i wsłuchajcie w swój organizm. 
- Czy zauważyliście co stało się z Waszym oddechem? Oddychacie szybciej czy 
wolniej? Tak, oddychacie szybciej i dzięki temu więcej powietrza dostaje się do 
Waszych płuc, a Wasz organizm bardziej się dotlenia. 
- Posłuchajcie bicia swojego serca – czy widzicie zmianę? Czy bije szybciej czy 
wolniej? Tak, szybciej, dzięki temu krew krąży lepiej. 
- Jak Wasze ręce, nogi? Czujecie coś? Co czujecie? Tak, to znak, że Wasze mięśnie 
troszkę popracowały  i dzięki temu będą mocniejsze.

Ruch ma pozytywny wpływ na sen oraz na odporność. Aktywność fizyczna 
podnosi efekty uczenia się, poprawia koncentrację i pamięć.

6. ULUBIONE AKTYWNOŚCI SPORTOWE (POTRZEBNA KARTA PRACY 
NR 4) 

Zostańcie na dywanie. Aktywność fizyczna może przerodzić się w prawdziwą 
pasję i stać się zawodem. Niektórzy sportowcy uprawiając sport, zarabiają w ten 
sposób na życie. A można uprawiać bardzo wiele dyscyplin sportowych 
indywidualnych i grupowych. W sporcie liczy się współpraca i dobra zabawa, a nie 
wygrana za wszelką cenę. Już od najmłodszych lat można trenować wybrane 
dyscypliny, ale najlepiej to robić pod okiem trenera na specjalnych zajęciach - 
treningach i jeśli jest się wytrwałym, to można być nawet mistrzem świata w danej 
dyscyplinie. 

Zapraszamy Was do wypełnienia karty pracy nr 4 - ulubione dyscypliny 
sportowe. Zadaniem Waszym jest zakreślenie tych aktywności, które lubicie 
najbardziej, a w ramce narysowanie swojej ulubionej dyscypliny.

                                                                                    Życzymy miłej zabawy!
                                                                            Milena Kurpiewska, Ewa Bienias



DRZEWO ŻABA PTAK WĄŻ PIES KOT

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Grupa przedszkolaków wybrała się na wycieczkę. Posłuchaj, co im się po drodze 
przytrafiło. Wytnij obrazki poniżej i przyklej w odpowiednie miejsca.

Start!

Scenariusz nr 2
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl



Piłka nożna

Hulajnoga Taniec

Rolki Rower Pływanie Siatkówka

Narty TenisSanki

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Zaznacz aktywności, które uprawiasz. Poniżej narysuj swoją ulubioną. Możesz 
narysować również siebie podczas wykonywania tej aktywności.

Scenariusz nr 2
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 4 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl



Pewnego dnia grupa przedszkolaków wybrała się na wycieczkę do lasu (DZIECI MASZERUJĄ W PARACH). 
W lesie, jak wiecie rośnie dużo drzew (POZA DRZEWO), które kołyszą się i szumią podczas powiewów wiatru 
(DZIECI KOŁYSZĄ SIĘ). Mieszka tu także dużo zwierząt małych i dużych. A tu co? Nagle na ścieżkę 
wyskoczyła duża zielona żaba (POZA ŻABY) i w podskokach uciekła na drugą stronę ścieżki. Dzieci pożegnały 
żabę i poszły dalej (DZIECI MASZERUJĄ). Szły i szły i szły, aż tu nagle zobaczyły ogromny kamień, na którym 
wygrzewał się w promieniach słońca wąż (POZA WĄŻ). Troszkę się przestraszyły, ale Pani wyjaśniła im, że 
to zaskroniec, który nie jest jadowity. Tak, czy inaczej dzieci postanowiły nie burzyć spokoju węża i podążyły 
ścieżką dalej (DZIECI MASZERUJĄ). Nagle Pani poprosiła dzieci o całkowitą ciszę. Słyszycie? - zapytała. 
To śpiewają ptaki (POZA PTAK). Mają gniazda wysoko w koronach drzew i gdy na chwilę przestanie się mówić 
- można je usłyszeć. Po wysłuchaniu ptasiego koncertu dzieci ruszyły w dalszą drogę (DZIECI MASZERUJĄ). 
Po chwili dotarły do schroniska, powitał ich pies właścicieli (POZA PIES), który podbiegł do nich przyjaźnie 
machając ogonem. Dzieci rozsiadły się przy drewnianych stołach i wyciągnęły kanapki. Wtedy pojawił się i kot 
(POZA KOTA), który obudzony zapachem jedzenia łasił się do nóg przedszkolaków. Po nabraniu sił grupa 
ruszyła w drogę powrotną.

POZA DRZEWO

POZA PTAK POZA KOTPOZA PIES

POZA ŻABA POZA WĄŻ

OPOWIADANIE “WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW” 

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Scenariusz nr 2
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3

www.przyjacielenatury.pl


