
ZADANIA NA PIĄTEK 

Jestem przyjacielem przyrody 

 

1. Zabawa matematyczna „Recyklingowa matematyka” – zabawa z użyciem 

kolorowych nakrętek i rolek od papieru toaletowego: 

a) Dorosły przygotowuje szablony liczb 1-10 i kolorowe nakrętki. Zadaniem dziecka 

jest ułożenie po kolei liczb i przyporządkowanie do nich odpowiedniej ilości 

nakrętek. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/10/przeliczanie-do-10-kreatywna-

matematyka.html 

b) „Segregujemy nakrętki” – klasyfikowanie i dzielenie nakrętek na zbiory – dorosły 

przygotowuje różnego koloru, kształtu wielkości nakrętki. Zadaniem dziecka jest 

posegregowanie nakrętek ze względu na kolor, wielkość i kształt.  

http://palecpodbudke.blogspot.com/2016/02/matematyczne-zabawy-z-

nakretkami.html 

c) Dorosły przygotowuje 10 rolek od papieru toaletowego ( może być dziesięć 

pojemników po jogurcie, dziesięć małych butelek plastikowych itp.), zaznacza 

odpowiednią liczbę na rolkach. Dziecko zgniata gazetę, tworząc małe kulki. 

Przedszkolak wkłada do rolek odpowiednią liczbę kulek, przy użyciu wykałaczek, 

patyczków, słomek lub klamerek.  

 

 
 

2. Zabawa organizacyjno-porządkowa „Ziemia, woda, powietrze” - dziecko spaceruje 

swobodnie przy muzyce relaksacyjnej. Na hasło „Ziemia” – dotyka dłońmi podłogi, 

jednocześnie przykucając; na hasło „Woda” – chwyta dłońmi za kolana; na hasło 

„Powietrze” –wskazuje przestrzeń nad głową. Dorosły podaje hasła w różnej 

kolejności.  

https://www.youtube.com/watch?v=HqdjZSYNV8M 

 

3. Zabawa słowna „Dokończ zdanie…”  

a)  Jestem przyjacielem przyrody, ponieważ…? 

b) Jestem przyjacielem lasu, ponieważ ……? 

c) Jestem przyjacielem wody, ponieważ ….?  

d) Dbam o czyste powietrze, …? (co robię).  

e) Jestem przyjacielem zwierząt, ponieważ….? 

f) Segreguję śmieci, ponieważ …?  

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/10/przeliczanie-do-10-kreatywna-matematyka.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/10/przeliczanie-do-10-kreatywna-matematyka.html
http://palecpodbudke.blogspot.com/2016/02/matematyczne-zabawy-z-nakretkami.html
http://palecpodbudke.blogspot.com/2016/02/matematyczne-zabawy-z-nakretkami.html
https://www.youtube.com/watch?v=HqdjZSYNV8M


 

4. Zabawa grafomotoryczna „Dyktando ruchowe”- chodzenie z zamkniętymi oczami 

według wskazówek dorosłego.  

Dorosły rozkłada na podłodze w określonym miejscu plastikowe butelki (można 

nakleić taśmę malarską w kształcie linii prostej lub łamanej) oraz pojemnik na śmieci. 

Prosi dziecko, aby zamknęło oczy, ustawiło się w określonym miejscu, a następnie 

wydaje dziecku polecenia: 

-idź prosto,  

-idź w prawo,  

-idź w lewo,  

-ukucnij i sięgnij butelkę z prawą ręką,  

-idź prosto o wrzuć butelkę do kosza itp.  

 

 
 

5. Karty pracy - zaznacz i pokoloruj te obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską 

„h”. 

 

 

 

 

 



 

KARTA PRACY – ZAZNACZ I POKOLORUJ OBRAZKI Z „H”.  

 

 

 

 

 

                                       
 

 

                                 
 

           



                                                                                                  

Zadania dodatkowe: 

a) Zabawy dydaktyczno - badawcza „Poszukaj wśród drzew swojego przyjaciela” 

 Dziecko wybiera sobie drzewo w ogrodzie. Zapoznaje się z nim za pomocą dotyku, 

węchu i wzroku ( przytula się, obejmuje, wącha korę, przygląda się gałązkom i 

pąkom. Zwraca uwagę na barwy, odszukuje takich samych kolorów na własnym 

ubraniu. Do obserwacji wykorzystuje lupę. Obserwuje drzewa i opowiada dorosłemu 

o tym, co widzi. Dorosły wplata w jego wypowiedzi terminy takie jak: korona 

drzew, konary, gałęzie, sklepienie liści.  

 Dziecko słucha „mowy drzew” – szumów, szmerów. 

 Gładzi korę pnia – porównuje wygląd kory różnych drzew. 

 

b) Zabawa twórcza - książeczka z historyjką obrazkową „Jestem przyjacielem 

przyrody” – dziecko rysuje obrazki o tematyce ekologicznej na białych kartkach z 

bloku rysunkowego, a następnie skleja lub zszywa kartki.  

 


