
Dbamy o przyrodę 

Świeże powietrze 

 

1. „Dbamy o przyrodę” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej. 
Osoba dorosła prezentuje wiersz i pyta dziecko: „W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?”. 
Powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment tekstu: „Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne 
mamy dni”. 
 
W parku kwitną na rabatkach kwiatki kolorowe. 
Pod drzewami, wzdłuż alejek, stoją kosze nowe. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni. 
 
Dzięcioł puka w stare drzewo, obserwując dzieci, 
jak do kosza wyrzucają po pikniku śmieci. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni. 
 
Jeżyk z liści się wygrzebał, pyszczek swój zadziera. 
Teraz patrzy jak rodzina jedzie na rowerach. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni. 
 
A w ogrodzie obok parku, słowik cudnie śpiewa. 
To z radości – wzdłuż alei ktoś posadził drzewa. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni. 
 
Nawet słonko, choć wysoko, jakoś mocniej świeci. 
Lubi patrzeć się, jak dbają o przyrodę dzieci. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni. 

 
2. „Dbamy o naszą planetę” - praca plastyczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomoce: 

 Farby: niebieska i zielona 

 Biała kartka papieru 

 Balon (ewentualnie ziemniak, korek od wina, gąbka do mycia naczyń) 

 Kredki  
 
Nadmuchujemy balon (dziecko może spróbować to zrobić samemu). Maczamy nadmuchany 
balon w niebieskiej i zielonej farbie (kolejność dowolna; farby można wymieszać) i odbijamy 
na środku kartki – robimy planetę Ziemię. Na około dziecko rysuje wszystko co kojarzy mu się 
z naszą planetą, z dbaniem o nią i o przyrodę. 
 
W przypadku gdy nie posiadamy balona, dziecko rysuje na środku kartki duże koło i 
stemplami z ziemniaka, korka od wina, bądź gąbki do mycia naczyń, wypełnia wnętrze 
planety na niebiesko i zielono. Następnie postępuje tak jak wyżej. 
 
3. Dla chętnych: 
 
- „Co to za zapachy?” – zabawa sensoryczna 
Osoba dorosła przygotowuje różne produkty, substancje, np. perfumy, rozgnieciony czosnek, 
utarty chrzan, płyn do płukania tkanin, odświeżacz powietrza, zawieszki samochodowe, 
skórkę od cytrusów, kapustę kiszoną itp. Dziecko z zamkniętymi/zawiązanymi oczami wącha 
zapachy i odgaduje co to za zapach. Może także powiedzieć, ocenić czy dany zapach jest dla 
niego przyjemny czy nieprzyjemny. 
 
- „Eko-rytmy” – zabawa matematyczna 
Do zabawy potrzebne będą nakrętki od butelek w różnych kolorach. Osoba dorosła 
rozpoczyna układanie rytmu a następnie dziecko stara się go kontynuować. Zabawę 
rozpoczynamy od prostych rytmów, np. nakrętki: czerwona, czerwona, niebieska, niebieska, 
czerwona, czerwona, niebieska, niebieska, czerwona, czerwona, niebieska, niebieska itd., 
lub: czerwona, niebieska, żółta, czerwona, niebieska, żółta, czerwona, niebieska, żółta itd., aż 
do coraz trudniejszych: niebieska, biała, żółta, czerwona, niebieska, biała, żółta, czerwona, 
niebieska, biała, żółta, czerwona. Osoba dorosła rozpoczynając rytm musi ułożyć 
przynajmniej 3 sekwencje. 
 


