
 

Damy o czyste powietrze 

 

1. Ćwiczenia oddechowe - czym oddychamy? 

Pomoce: pasek bibuły lub chusteczki, piórko lub kawałeczek chusteczki, 

przedmiot (książeczki, pluszaki, klocki itp.) 

  

Oddychanie jest czynnością niezbędną do życia, dlatego warto robić to prawidłowo. Proszę, 

żebyście usiedli w siadzie skrzyżnym, wyprostowali plecy i po kolei wykonywali polecenia. 

1. Wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami – kilkukrotne powtórzenie. 

2. Leżymy na plecach – każdy ma jakiś przedmiot, który kładzie sobie na klatce piersiowej 

(książeczki, pluszaki, klocki itp.). Wdychając powietrze, obserwujcie, jak dana rzecz unosi 

się, a następnie, przy wydechu, opada. Powtórzcie ćwiczenie kilka razy. 

3. Dmuchanie na paski bibuły –  dziecko otrzymuje krótki pasek bibuły, zadaniem dzieci 

jest dmuchanie na niego tak, by jak najdłużej utrzymał się poziomo w powietrzu. 

4. Próba utrzymania piórka jak najdłużej w powietrzu – dzieci dostają piórko i starają się 

za pomocą dmuchania utrzymać je w powietrzu. 
  

2.Jakie powietrze wdychamy? – zabawa dydaktyczna 

Popatrzcie na ilustracje i opiszcie, jakie są przyczyny zanieczyszczeń powietrza.  

Zanieczyszczenia powietrza to substancje, które szkodzą człowiekowi, zwierzętom, 

roślinom i niszczą budynki i przedmioty. Zanieczyszczenia możemy spotkać nie 

tylko w mieście, ale także na wsi. 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Co możemy zrobić abyśmy mogli oddychać czystym 

powietrzem? 

• Sadzić rośliny szczególnie przy drogach,  

• Segregować śmieci, zamiast foliowych torebek wybierać ekotorby 

• Wybierać transport miejski i ekologiczny (rower, transport elektryczny),  

• Zaprzestanie palenia śmieci w piecach,  

• Wykorzystywać energię odnawialną, ekologiczne rolnictwo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Przedszkolne laboratorium: Jak znaleźć powietrze? 

https://youtu.be/2-NU0LrDDIA 

https://youtu.be/Xgcf_IbiVjU 

 

• Rodzic zapala dwie świeczki . jedną nakrywa słoikiem. Świeczka nakryta 

gaśnie. Wyjaśnienie dla dziecka: ogień pali się tylko wtedy, kiedy ma dostęp do 

powietrza, do tlenu, który jest składnikiem powietrza.  

 

 

 8. Posłuchaj co to  jest ekokultura 

http://pp12.pl/ekokultura-film-edukacyjny/ 
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9. Elektrownia wiatrowa – wykonanie pracy technicznej 

Teraz zróbcie elektrownię wiatrową, tzw. wiatraki. Potrzebne Wam będą następujące 

materiały: 

• kartki – format A4 (opcjonalnie zadrukowane z dwóch stron kartki); 

• paski z kartonu (najlepiej z tylnej części okładki z bloku technicznego) o wymiarach 2 cm 

× 12 cm (po trzy); 

• kredki; 

• klej; 

• szpilki z dużą plastikową główką; 

• korek do wina (pocięty na trzy kawałki) 

1. Arkusz papieru kolorujemy kredkami w dowolny sposób.  

2. Z arkusza zwijamy stożek, zaczynając od tworzenia rulonika na krótszej krawędzi (może 

przydać się ołówek). Następnie mocujemy końcówkę za pomocą mocnego kleju. Jeśli 

podstawa stożka będzie nierówna, należy ją dociąć. 

3. Karton z okładki bloku technicznego tniemy na paski o wymiarach około 2 cm × 12 cm 

należy je ozdobić w dowolny sposób kredkami.  

4. Skrzydła wiatraka przyczepiamy do filaru za pomocą szpilki, a jej końcówkę 

zabezpieczamy kawałkiem korka (opcjonalnie kawałkiem gumki do mazania).  

  

  

Mamy nadzieję, że Wasza elektrownia wiatrowa działa niezawodnie. 

Żegnam Was ekologicznie - TO NIE ŻADNA BZDURA NIECH 

ZAPANUJE EKOKULTURA. 

 


