
 

 

 

 

 



Karta pracy, cz. 2, nr 37 

 

Dzieci: 

nazywają kwiaty przedstawione na zdjęciach, 

opowiadają o budowie kwiatka na podstawie tulipana, 

określają, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć, 

kolorują rysunek kwiatka, którego najbardziej lubią, 

kolorują rysunki kwiatów tulipana.  

 

 

Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę? 

Rodzic mówi zdania. Dzieci potwierdzają prawidłową odpowiedź, wstając i 

mówiąc: Tak!, a nieprawidłową – pozostając w bezruchu (siedzą na dywanie) i 

mówiąc: Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona. 

Przykładowe zdania: 

Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza. 

Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do 

kosza. 

Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta. 

W lesie wolno krzyczeć. 

Warto sadzić kwiaty w ogrodzie. 

 

 

Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko.  

 

W zgodzie z przyrodą  

żyją wszystkie dzieci.  

Kochają jasne słonko,  

które na niebie świeci.  

Nie łamią gałęzi,  

dbają o rośliny,  

podczas wycieczek do lasu  

nie płoszą zwierzyny.  

Często też dorosłym  

dobry przykład dają –  

w wyznaczonych miejscach  

śmieci zostawiają. 

 

 

Praca plastyczna Kwiatowy kolaż. 

Gazetki ogrodnicze (lub obrazki z kwiatami), nożyczki, klej, kartki. 

Dzieci wycinają  obrazki z kwiatami, a potem je przyklejają na kartkach, tworząc 

dowolne kompozycje. 

 



Przedszkolaki - wykonajcie zadania, które przygotowała dla Was Ziemia. 

 

Zadanie 1. 

Jeśli masz możliwość skorzystania z ogrodu, wsiądź na rower i zrób na nim 4 kółka 

wokół całego terenu. 

Jeśli masz w domu hulajnogę, objedź na niej wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu. 

 

Zadanie 2. 

Sprawdź, czy w mieszkaniu nie ma żadnych nieposprzątanych śmieci.  

W razie czego, zbierz i wyrzuć je do kosza. 

Pamiętaj o odpowiedniej segregacji. 

 

Zadanie 3. 

Udaj się do kuchni i do łazienki. Sprawdź, czy krany są dokładnie zakręcone. 

Zobacz także, czy w ubikacji nie wylewa się niepotrzebnie woda. 

 

Zadanie 4. 

Sprawdź we wszystkich pomieszczeniach Waszego mieszkania, czy jest wyłączone 

światło. 

Od dziś pilnuj, żeby w Waszych domach nie paliło się ono niepotrzebnie. 

Zerknij też od czasu do czasu, czy do kontaktu nie jest podłączona ładowarka,  

która akurat nie ładuje telefonu. Zwróć uwagę rodzicom, jeśli to zauważysz. 

 

Zadanie 5. 

Jak tam Wasze roślinki, które posadziliście dwa tygodnie temu? 

Może najwyższy czas przesadzić je do ogródka lub do większej doniczki? 

Pamiętaj, by podczas spacerów nie deptać trawników i nie zrywać kwiatków. 

To dzięki nim jestem taka piękna i kolorowa. 

 

 

 

Obejrzyjcie filmik: "W kontakcie z naturą" 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ  

Zastanówcie się, jakie działania podejmowane przez Was w domku, możecie nazwać 

"ekologicznymi"?

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


 


