
DBAMY O PRZYRODĘ 
 

Wypoczynek w lesie i nad wodą 
 
 
1. „Rybki w wodzie” – zabawa oddechowa 
Potrzebne pomoce: słoik/miska itp. z wodą, słomki, małe kawałki papieru (mogą być w kształcie 
rybek). 
Dzieci za pomocą słomek umieszczają papierowe rybki w wodzie (słoiku z wodą) – przenoszą za 
pomocą słomki kawałki papieru ze stolika do słoika. Następnie dziecko może próbować zrobić fale na 
wodzie (dmucha delikatnie na powierzchnię wody) lub puszczać bąbelki (zanurza słomkę i dmucha w 
nią). 
 
2. „Ekologia” - zabawa przyrodnicza 
Dziecko ogląda film edukacyjny na temat ekologii: https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
Następnie osoba dorosła przygotowuje dwa słoiki: w jednym jest woda czysta, a w drugim brudna 
(można celowo ją zabrudzić, np. ziemią). Dziecko ogląda słoiki. Zastanawia się gdzie jest brudna a 
gdzie czysta woda. Na koniec osoba dorosła zadaje pytanie: „Z którego słoika napiłbyś się wody? 
Dlaczego?”. 
 
3. „Rybki” – zabawa muzyczno-ruchowa 
Dziecko wysłuchuje piosenkę pt. „Piosenka ekologiczna” Jolanty Kucharczyk. Następnie osoba dorosła 
rozmawia z dzieckiem na temat tekstu utworu: 
- Co robią kominy wielkich fabryk? 
- Jak myślisz – dlaczego do rzek płynie brudna woda? 
- Co to jest smog? 
- Dlaczego w rzece jest coraz mniej rybek? 
- Dlaczego tak ważne jest, żeby woda wokół nas była czysta? 
- Czy melodia tej piosenki zachęca do maszerowania czy do spania? 
 
Następnie dzieci tańczą do piosenki. Podczas zwrotek piosenki, robią smutne miny, nie ruszają się, a 
podczas refrenu naśladują wesołe pluskanie się rybek w wodzie (według własnego uznania). 
 
4. „Dlaczego zwierzęta potrzebują wody?” – burza mózgów 
Osoba dorosła zadaje pytanie: „Dlaczego zwierzęta potrzebują wody?”. Następnie zapisuje wszystkie 
odpowiedzi dziecka na arkuszu papieru. Później odczytuje je i wspólnie z dzieckiem zastanawia się co 
zrobić, żeby woda w różnych miejscach była czysta. 
Na koniec dziecko może obejrzeć film edukacyjny na temat zanieczyszczenia rzek: 
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 
 
5. Dla chętnych: 
 
- oglądanie książek i albumów przyrodniczych i rozmowa na ich temat na podstawie obrazków (dzieci 
wypowiadają się na temat obrazków i swoich odczuć), 
 
- „Mój wymarzony las” – wykonanie pracy plastycznej za pomocą dowolnych materiałów (kredki, 
pisaki, farby). 
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