
Propozycje dla 3-latków 

 

W tym tygodniu zaczynamy temat „Dbamy o naszą planetę” 

Temat dzisiejszych zajęć brzmi: „Czysto wokół nas” 

 
Co to jest przyroda? – wyjaśnienie określenia przyroda na podstawie wysłuchanego wiersza 

D. Gellnerowej i załączonych obrazków. 

CO TO JEST PRZYRODA? 

 

TO DRZEWA I KWIATY, 

I LIŚCIE I WODA. 

MOTYL NAD ŁĄKĄ, 

BIAŁA STOKROTKA. 

PRZYRODA JEST WOKÓŁ, 

WSZĘDZIE JĄ SPOTKASZ 

...PTAK ROZŚPIEWANY, 

GRAJĄCE ŚWIERSZCZE... 

POWIEDZCIE PROSZĘ- 

CO JESZCZE? CO JESZCZE? 

 

JEŚLI LUBISZ STARY LAS, 

TO NIE ŻAŁUJ CZASU. 

LAS NAM SIĘ UKŁONIŁ W PAS, 

WIĘC CHODŹMY DO LASU! 

 

I CICHUTKO BĄDŹMY TU - 

W TYM ZIELONYM DOMU. 

NA SREBRZYSTYM SIĄDŹMY MCHU, 

NIE PSOĆMY NIKOMU. 

 

KOCHAJ PRZYRODĘ! 

SZANUJ PRZYRODĘ 

OMIJAJ W LESIE SADZONKI MŁODE! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy rozwijające sprawność fizyczną 

– „Idziemy do lasu” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe. Rodzic włącza ulubioną skoczną 

piosenkę dziecka albo rytmicznie klaszcze i razem z dzieckiem maszeruje. 

– „Zbieranie jagód” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko maszeruje, unosząc 

wysoko kolana. 

Na polecenie rodzica dziecko robi przysiad, udając zbieranie jagód, następnie wstaje, prostują 

się i dalej spaceruje, unosząc wysoko kolana. 

– „Marsz na czworakach między gęstymi zaroślami” – zabawa z elementem czworakowania. 

Rodzic klaszcze a dziecko swobodnie biega po pokoju. Gdy rodzic przestanie klaskać, 

dziecko porusza się na czworakach, udając przechodzenie między zaroślami. 

 

Obietnica – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat niebezpieczeństw 

zagrażających środowisku ze strony człowieka. 

 

 



Obietnica 

Iwona Salach 

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 

Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże. 

A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę. 

 

Rodzic czytając wiersz, pokazuje plansze lub obrazki miejsc zanieczyszczonych, np.: 

lasu, rzeki lub miejsc zniszczonych przez pożar. Omawia z dzieckiem, jak należy 

zachowywać się w lesie. Rodzic pyta: Czy w lesie możemy śmiecić?, Dlaczego nie możemy 

śmiecić?. Jeszcze raz czyta dwa pierwsze wersy wiersza. 

 

 
 

 

Rodzic razem z dzieckiem tworzy kodeks małego ekologa. Na kartonie wspólnie z 

dzieckiem  rysujemy las, zwierzęta, rzekę. Gdy obrazek będzie gotowy, możemy zadać 

dziecku  następujące pytania: Czy obiecujesz, że przyrodę uszanujesz?, Czy obiecujesz nie 

straszyć zwierząt i nie zanieczyszczać rzek? 

Dziecko może przypieczętować swoją obietnicę odbitą na rysunku dłonią pomalowaną farbą. 

 

„Czysto wokół nas” – zabawa prawda-fałsz. Rodzic wypowiada zdania zawierające 

prawdziwe informacje i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, dziecko klaszcze, 

gdy są nieprawdziwe, robi przysiad, np.: W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, 

opakowania po sokach; W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć 

zwierzęta i ptaki; Nie zostawiamy w lesie papierków; W lesie zachowujemy się cicho; Nie 

łamiemy gałęzi z drzew; W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin; Gdy jesteśmy 

nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody; Papierki i butelki po sokach 

wrzucamy do kosza na śmieci.  

 

 „Porządkujemy zabawki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów. Rodzic  rozkłada na 

podłodze zabawki w różnych kolorach oraz różnej wielkości. Prosi dziecko, aby 

uporządkowało zabawki. Np. czerwone klocki ułożyło w określonym miejscu, duże w innym 

miejscu a małe w innym. Tak posegregowane zabawki dziecko może ułożyć na półkach.  

 

 
 


