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Droga/Drogi ………………………………… 
                                               (tu wpisać imię dziecka) 

 

 

Witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że Ty i Twoja rodzina 

jesteście zdrowi i macie się dobrze. Piszę do Ciebie w pewnej 

bardzo ważnej sprawie. 

Dziś jest Dzień Ziemi. Ziemia to wspaniała kraina, gdzie ro-

śnie wiele pięknych i pożytecznych roślin. To także dom dla ludzi  

i zwierząt. Zadaniem wszystkich dorosłych i dzieci jest dbać  

o środowisko, aby tego wspaniałego miejsca nie zniszczyć. Chcę 

Cię więc prosić o to, abyś zawsze pamiętała/pamiętał o tym,  

żeby szanować przyrodę. 

Zawsze w naszym przedszkolu Dzień Ziemi jest obchodzony 

bardzo wesoło. Przedszkolaki i panie ubierają się na zielono. 

Gromadzimy się wszyscy razem w ogrodzie przedszkolnym. Pani 

dyrektor opowiada o naszej planecie. Każda grupa śpiewa pio-

senkę lub mówi wierszyk. Chociaż dzisiaj nie możemy się spo-

tkać, możemy się świetnie bawić! Jeśli rodzice pozwolą, ubierz 

się na zielono. Powiedz wiersz pt. „Mały ekolog”, którego nau-

czyłaś/nauczyłeś się w poniedziałek. I wykonaj wszystkie zada-

nia. Znajdziesz wśród nich także piosenkę. 

Życzę Tobie i całej Twojej Rodzinie doskonałej zabawy. Po-

zdrawiam serdecznie. 

 

Pani Lidzia 
 



1) „Zwierzęta w lesie” – oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie. 

• Wzbudzanie zainteresowania przyrodą. 

➢ Pooglądaj wspólnie z mamą lub tatą książki i albumy przyrodnicze, które masz w domu. Spróbuj 

odnaleźć obrazki lasu oraz ilustracje przedstawiające żyjące w lasach zwierzęta. Możecie rów-

nież poszukać ilustracji dotyczących tej tematyki w Internecie. 

 

„Leśne zwierzęta” – poranna zabawa ruchowa.  

• Rozwijanie sprawności ruchowej. 

• Kształtowanie umiejętności naśladowania sposobu poruszania się zwierząt. 

➢ Poruszaj się po pokoju w rytmie granym przez rodzica na dowolnym instrumencie. Gdy rodzic 

przestanie grać, słuchaj uważnie, jakiego leśnego zwierzęcia nazwę rodzic wypowiada (nie-

dźwiedź, wiewiórka, wilk, zając itp.). Naśladuj sposób poruszania się tego zwierzęcia. Zabawę 

powtórz kilka razy. 

➢ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa! 

 

 

2) „Leśne duszki” – słuchanie piosenki, rozmowa na temat jej treści i zabawa przy piosence. 

• Kształtowanie umiejętności odtwarzania treści piosenki ruchem. 

• Zachęcanie do słuchania i śpiewania piosenek. 

• Uświadomienie dziecku tego, że ludzie są częścią przyrody, o którą powinni dbać. 

➢ Posłuchaj uważnie piosenki (https://youtu.be/d_hb6NqGZQ8/). 

➢ Odpowiedz na pytania: 

− O kim jest ta piosenka? 

− Co robią duszki leśne? 

− Czy można śmiecić w lesie? 

− Dlaczego nie powinno rozrzucać się śmieci w lesie? 

➢ Zaśpiewaj piosenkę i naśladuj jej słowa ruchem. 

 Żyją w lesie małe duszki,    stanie z rękami na biodrach 

 które czyszczą leśne dróżki.    jw. 

 Mają miotły i szufelki    rozciąganie rąk, naśladowanie trzymania miotły 

 i do pracy zapał wielki.   jw. 

  Duszki, duszki, duszki leśne   stanie z rękami na biodrach 

  wstają co dzień bardzo wcześnie  naśladowanie ruchu przeciągania się 

  i ziewając raz po raz,    naśladowanie ziewania 

  zaczynają sprzątać las.  poruszanie dłońmi blisko podłogi 

 Piorą liście, myją szyszki,    dłonie ułożone w piąstki, naśladowanie ręcznego prania 

 aż dokoła wszystko błyszczy.   jw. 

 Muchomorom piorą groszki,    dłonie otwarte, zataczanie poziomych kół w powietrzu 

 bo te duszki to czyścioszki.   jw. 

  Duszki, duszki, duszki leśne...  

 Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,   grożenie palcem raz jednej, raz drugiej ręki 

 zaraz duszek za nim leci.    jw. 

 Zaraz siada mu na ręce,    wyciągnięcie otwartych dłoni przed siebie 

 grzecznie prosi: nie śmieć więcej!  kiwanie palcem wskazującym na boki  

 Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

 

 

https://youtu.be/d_hb6NqGZQ8/


3) „Mrówka” – kolorowanie obrazka online (https://www.kolorowankionline.net/wielka-mrowka/). 

• Wdrażanie do wykorzystywania komputera w celach edukacyjnych. 

➢ Poproś mamę/tatę, aby pozwolili skorzystać ci z komputera/tabletu. Powiedz, jakie zwierzę 

przedstawia obrazek. Czy wiesz, gdzie mieszkają mrówki? Pokoloruj obrazek wykorzystując do-

stępne narzędzia. 

➢ Pamiętaj, że komputer i tablet są bardzo przydatne, ale nie należy korzystać z nich za długo, bo to 

również jest ekologiczne. 

UWAGA: Najłatwiejszym sposobem kolorowania obrazka jest użycie „wypełniacza” – polecane 

szczególnie wtedy, gdy dziecko łatwo się zniechęca i oczekuje szybkich efektów swojej pracy. War-

to jednak zachęcić dziecko do użycia różnych opcji wykonania pracy. 

 

 

4) Zabawy dowolne. 

➢ Pobaw się puzzlami lub układanką. 

https://www.kolorowankionline.net/wielka-mrowka/

