
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 3-LATKÓW 
TEMAT TYGODNIOWY: „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

 
PONIEDZIAŁEK (20.04.2020)  
Temat dnia: „Czysto wokół nas” 
 
Zadanie 1  
Czy wiesz, co to jest przyroda? 
Przyroda to kwiaty pachnące na łące, bzyczące pszczoły, latające motyle. To rzeczka, w 
której obserwujemy ryby i wodne rośliny. Przyroda to także las,  w którym  mieszkają różne 
ptaki i zwierzęta. Wiatr i słońce, deszcz i śnieg. Przyroda to wszystko, co otacza Cię.  
 
Zadanie 2 
Posłuchaj wiersza „Obietnica” I. Solach i z pomocą rodziców odpowiedz  na pytania:  
Jaką obietnicę składają  dzieci w wierszu? Do czego zobowiązały się dzieci?  

 
 „OBIETNICA” 

 
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 dzieci moje młode – przed zagładą chrońcie przyrodę. 
 
Zadanie 3 
„Czysto i brudno” – porównaj te same miejsca na obrazkach - zanieczyszczone i czyste. 
Przyjrzyj się obrazkom i wymień różnice między nimi. Wspólnie z rodzicami zastanówcie się, 
w jaki sposób można zaradzić zanieczyszczeniu przyrody.  



 
 
WTOREK (21.04.2020)  
Temat dnia: „Sprzątanie świata” 
 
Zadanie 1  
Drogi Rodzicu, przeprowadź pogawędkę z dzieckiem:  

 Co to jest sprzątanie?  
 Co możemy posprzątać?   

 



Zadanie 2 
Wysłuchaj piosenki Zozi. https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
Następnie przyjrzyj się ilustracji i z pomocą osoby dorosłej odpowiedz na pytania: 

 Co robią dzieci na obrazku? 
 Czy ludzie mogą posprzątać świat?  
 Jakie śmieci należy posprzątać? 
 Dlaczego sprzątamy świat? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 3 
Wykonaj prace plastyczną z nakrętek i zielonego papieru pt.: „gąsienica”. Prosimy o 
wysyłanie zdjęć prac dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są na 
ostatniej stronie). 
 

 
 



 
 

 
 
ŚRODA (22.04.2020)  
Temat dnia: „Ekoprzyjaciele” 
 
Zadanie 1  
Bajka edukacyjna „Strażnicy Ziemi”  
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 
Czy pamiętacie Zero i Strażników Ziemi, którzy dbali o naszą Planetę. Czy wiesz, że i Ty 
możesz zostać Strażnikiem Ziemi? To bardzo proste! Z pomocą rodziców powiedz, co Ty 
możesz robić, żeby żyć w czystym i niezanieczyszczonym mieście? Następnie staraj się 
codziennie robić coś dobrego dla naszej planety. Powodzenia! 
 
Zadanie 2 
Posłuchaj wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika 



„CO TO JEST EKOLOGIA?” 
 

Ekologia – mądre słowo 
a co znaczy - powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 
I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 
lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 
Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 
Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 
Masz je chronić i szanować” 
- powiedziała mądra sowa… 

 
Z pomocą osoby dorosłej odpowiedz na pytania: Co to jest ekologia? Czy możemy niszczyć 
środowisko? 
 
Czy wiesz, że:  
Ekologia oznacza naukę o domu. Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym 
żyjemy. Ekologia bada jak na przyrodę wpływają ludzie, zwierzęta i rośliny, czyli wszystkie 
organizmy zamieszkujące naszą planetę. Ludzie mogą decydować, czy będą dbać o 
środowisko, czy je niszczyć. Czy Ty będziesz dbać o nasze środowisko? 
 
Zadanie 3  
„Ekoludek” – praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych.  
Z pomocą osoby dorosłej wykonaj „Ekoludka” według własnego pomysłu. Możesz 
wykorzystać dowolne materiały, które dostępne są w Twoim domu, np.: rolki po papierze 
toaletowym i ręcznikach papierowych, kolorowe gazety, pudełka po produktach 
spożywczych, włóczki, butelki i nakrętki plastikowe.  
Twój „Ekoludek” na pewno będzie piękny! Miłej zabawy! 
Prosimy o wysyłanie zdjęć prac dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są 
na ostatniej stronie). 

Przykładowy wygląd „Ekoludka”: 

 



 
 
 
CZWARTEK (23.04.2020)  
Temat dnia: „Czysta rzeka” 
 
Zadanie 1.  
Posłuchaj fragmentu wiersza J. Papuzińskiej 
 

,,CHORA RZEKA" 
 

Śniła się kotkowi rzeka, 
wielka rzeka, pełna mleka… 

Tutaj płynie biała rzeka. 
Ale to jest chora rzeka. 

Jak tu pusto! 
Drzewo uschło… 

Cicho tak – 
ani ptak, 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 
ani gad, ani płaz, ani ślimak, 

ani żadna wodna roślina, 
(...) ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 
bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 
(...) Chora rzeka nie narzeka, 
tylko czeka, czeka, czeka… 

 
Odpowiedz na pytania: Co śniło się kotkowi?, Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?, Dlaczego 
wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki? 
 
 
Zadanie 2 . 
 Przedstawiamy dziecku dwa obrazki z brudną i czystą rzeką. O której rzece był wiersz? O co 
może prosić rzeka? ( Nie zanieczyszczaj mnie, nie wrzucaj butelek i worków do wody). 



 
 

 
 
 
Zadanie 3.  
Film edukacyjny pt. ,,WODA- MAMO, TATO CO WY NA TO?" 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM 
 
 
PIĄTEK (24.04.2020)  
Temat dnia: „Segregujemy odpady” 
Zadanie 1  
Bajka edukacyjna „Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci”. Obejrzyj bajkę, a dowiesz się 
o co prowadzili spór rybniczanie w związku z tematem segregacji śmieci. 
https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c 



Zadanie 2 
Zbieramy gazety: Na dywanie rozkładamy kartki z szarej gazety. Dziecko tańczy w  rytm 
muzyki. Na przerwę w muzyce podnosi jeden arkusz gazety i zagniata gazetę w dłoniach, 
robiąc kulkę, na kolejną przerwę w muzyce ustawia  się w niedalekiej odległości  od 
wcześniej przygotowanego kosza i rzuca kulką do kosza.  
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
 
Zadanie 3 
Wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją podaną na karcie pracy. 

 



PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 3-LATKÓW: 

Kontakt z: 

Grupą I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl 

Grupą II „Żabki”: zabki-grupa2@wp.pl 

Grupą III „Motylki”: motylkiprzedszkole@vp.pl 

 

 

 
 
 
 


