
DBAMY O PRZYRODĘ 

 

„Wiosenne porządki w ogródku” 

 

1. „Wzrost rośliny” – zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała 

Dziecko podczas słuchania muzyki relaksacyjnej naśladuje ruchy osoby dorosłej od klęku 

podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie. 

Link do przykładowej muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 
 

2. „Rabata z tulipanami”- zabawa matematyczna  

Potrzebne będą: kostka do gry z oczkami, kostka do gry z kolorami (jeśli nie mamy kostki z 

kolorami, to na ściankach zwykłej kostki można przykleić kawałki kolorowego papieru; jeśli 

nie posiadamy w domu żadnej kostki można ją zrobić z papieru), kolorowe tulipany wycięte z 

papieru, np. różowe, czerwone, niebieskie (za tulipany mogą także służyć dowolne małe 

przedmioty w różnych kolorach, np. klocki), kartka służąca za rabatę. 

Dzieci kolejno rzucają dwiema kostkami, wybierają odpowiednią liczbę (wskazaną przez 

kostkę) obrazków tulipanów w wylosowanym kolorze i układają na rabacie. Zabawę 

powtarzamy kilkukrotnie.  

 

3. Wysłuchanie i nauka I zwrotki piosenki „Piosenka ekologiczna”  

 

4. „Piosenka ekologiczna” – zabawa wokalna 

Dziecko śpiewa refren i pierwszą zwrotkę piosenki. Podczas słów: 

                                                                Dziecko za osobą dorosłą: 

Dymią kominy wielkich fabryk,              rysuje w powietrzu spiralne kształty od dołu do góry 

płynie brudna woda do rzek,                  rysuje faliste kształty w poziomie 

chcemy oddychać powietrzem czystym,  robi wdech nosem 

czystą wodę mieć.                                   pije łyk wody z kubeczka 

 

5. Karty pracy „Olek i Ada”, cz.2 /s. 36, 37. 

 

6. Dla chętnych: 

 

- „Prace w ogrodzie” – zabawa dramowa  

Dziecko naśladuje czynności osób przedstawione na losowo wybranych przez osobę dorosłą 

ilustracjach, np. wąchanie kwiatów, kopanie grządek, podlewanie, grabienie, sianie (zabawę 

można przeprowadzić także bez ilustracji; osoba dorosła wymienia czynność, pokazuje ją, a 

dziecko naśladuje ruchy wykonywane przez osobę dorosłą). 

 

- eksperyment „Kolorowe kwiaty” - POMOCE: kilka białych kwiatów (zamiast kwiatów 

można barwić też kapustę), szklanki z wodą i barwniki. Najlepsze są intensywne barwniki 

spożywcze, ale podobne efekty uzyskamy z barwnikami do jajek lub z wodą zabarwioną 

bibułą. WYKONANIE DOŚWIADCZENIA: wodę mieszamy z barwnikami, wsadzamy w nią 

kwiaty bądź liście kapusty. Pozostawiamy. Kwiaty nabierają intensywnej barwy po około 

dobie. Oprócz barwienia taki eksperyment posłużyć może jako ciekawa lekcja, że wszystko 

co spożywamy pijemy, lub jemy wpływa na nasz organizmy. Można postawić obok 

barwionych takie same tulipany tylko w wodzie, po 24 h będzie widać, że tulipany w wodzie 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


będą dużo bardziej świeże i ładne, niż zabarwione kwiaty. Liście które złapią kolor wyglądają 

na oklapłe, a kwiaty ewidentnie nie znoszą najlepiej zbyt dużej ilości barwnika. 
 

 

 


