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Witajcie Biegusie!

Witam we wtorek 21.04.2020r.
Dziś dalej realizujemy temat „Dbamy o przyrodę”, ogólnopolski program 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar umiejętności społecznych, które realizujemy 
w sali kulinarnej.
Celem zajęć będzie kształtowanie postaw proekologicznych, jaki wpływ na naturę ma
człowiek, jakie są tego skutki, co można z tym zrobić, co to znaczy być eko.

1. „Dbam o naturę”

Zacznijmy zajęcia od piosenki „Moja planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s 

Każdy z nas jest częścią natury a skoro tak jest to mamy ogromny wpływ na to, aby 
nasze środowisko było zdrowe. 

Natura napisała do dzieci krótki list:

Halo! 
Tu Natura, słyszycie mnie? To dobrze. Nadaję do Was tę krótką wiadomość, ponieważ
nie jest ze mną dobrze. Nie czuje się najlepiej. Zanieczyszczone powietrze przez dymy
z kominów fabryk, domów oraz samochodów nie wpływają na moją kondycję dobrze. 
Ciągle chce mi się kasłać i boli mnie głowa. Woda w rzekach jest brudna, aby mieć 
co pić, trzeba ją oczyszczać. Zanieczyszczone jeziora, morza i oceany nie są 
bezpiecznym domem dla zwierząt.
A Ziemia pełna jest śmieci, które rozkładają się setki tysięcy lat i wkrótce mogą 
przesłonić tak piękne widoki jak lasy, pagórki i łąki.
Ale jeszcze nie wszystko stracone, dlatego proszę Was o pomoc!

Jak myślicie, dlaczego natura źle się czuje? Dlaczego wysłała taką wiadomość? Jakie 
są nasze działania, jeżeli są złe to co możemy zrobić aby to polepszyć?

Zabawa ruchowa 
Rozłóżcie na podłodze linię, np. skakankę. 
Stańcie po jednej stronie linii i pokażcie jak czuje się natura – jest smutna, kaszle, 
kicha, lecą jej łzy, boli ja głowa...
Teraz przeskoczcie te linię i zmieńcie zachowanie. Pokażcie, jak mogłaby zachować 
się natura kiedy byłaby szczęśliwa. 
Tym skokiem dokonaliście wyboru, podjęliście ważną decyzję aby pomóc naturze.

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s


2. „Być EKO”

CO TO ZNACZY BYĆ EKO? 

Musicie wiedzieć, że nasze zachowania mają wpływ na naturę i jej kondycję.
Aby była cały czas zdrowa i przyjazna można a nawet trzeba wykazywać postawę 
proekologiczną. Można to zrobić, stosując kilka zasad w codziennym życiu. 
Czy wiecie jakie to zasady? 
Czy macie swoje pomysły. 
Możemy stworzyć spis takich zasad, sprawdźcie, czy wymieniłam wszystkie, mam 
nadzieję, że wam przyjdzie do głowy więcej pomysłów:)

SPIS ZASAD

1. Myj zęby przy zakręconej wodzie.
2. Bierz krótkie prysznice, a nie kąpiele w wannie.
3. Na zakupy zabieraj wielorazową torbą materiałową.
4. Gaś światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia.
5. Wyłączaj sprzęt elektroniczny z kontaktu, gdy go nie używasz.
6. Wybierz spacer lub rower zamiast samochodu.
7. Używaj kartek papieru dwustronnie.
8. Segreguj śmieci.

O tych zasadach Kubuś – przyjaciel natury napisał specjalny wiersz (załącznik poniżej)

Zachęcam do uzupełnienia kart pracy:
Fioletowe ćwiczenia cz.4 str. 12 – 15,
oraz załączone poniżej

Miłej pracy :)
Anna Cybula
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Scenariusz nr 6
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 7

WIERSZYK DLA NATURY

 www.przyjacielenatury.pl38
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Scenariusz nr 6
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 12  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA                

ZADANIE: Zobacz, czym różnią się obrazki i zaznacz  różnic. ak, to działalność 
człowieka. Narysuj i pokoloruj ludzika.

DBAM O NATURĘ

RÓŻNICE: 1/ brak żaby 2/  brak biedronki 3/ dom 4/ samochód 5/ fabryka 6/ śmieci 7/ brak  drzew 8/ brak świstaka 9/ droga 10/ brak kozicy.



DY MYJEMY ZĘBY DY SIĘ K PIEMY

www.przyjacielenatury.pl

DY CHCEMY WYRZUCIĆ MIECI GDY IDZIEMY DO SKLEPU

GDY NIE KORZYSTAMY Z KOMPUTERA GDY WYCHODZIMY Z POKOJU

DY CHCEMY ZROBIĆ MAŁE ZAKUPY DY CHCEMY CO  NARYSOWAĆ

Scenariusz nr 6

DBAM O NATURĘ
ZADANIE: by żyć w zgodzie z naturą,  powinniśmy na co dzień  stosować pewne zasady 
i podejmować różne decyzje. zy wiesz jakie? Zaznacz je i pokoloruj. 

 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 13  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA                


