
Propozycje zabaw dla dzieci  3 letnich –  „Jagódki” 

Tydzień V 

1. Wiersz pt. „Obietnica” I. Salach. Rozmowa na temat niebezpieczeństw zagrażających 

środowisku ze strony człowieka  

2. Piosenka Leśne Duszki https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

3. „Znajdź 3 różnice”- karta pracy  

4. Wiersz pt. „Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być”  D. Niemiec 

5. Bajka edukacyjna „Rady na odpady” https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=11s 

6.  Gra „Segregacja  śmieci”  https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

7. Wiersz pt. „Co to jest ekologia” D. Klimkiewicz i W. Drabika 

8. Eko zabawki- praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych. Poniżej znajdują się 

przykładowe pomysły oraz instrukcje ich wykonania. Mile widziane inne prace wykonane 

wspólnie z dzieckiem.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=JtFuOBVb3Mw&feature=emb_title – rakieta  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gkY7K4cjjFU&feature=emb_title – gąsienica  

9. „Czysta i brudna woda”- zabawa badawcza z wykorzystaniem wody 

10. „Dbamy o środowisko”- karta pracy  

11. Piosenka Zozi- „Świat w naszych rękach”  https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  

12. Kodeks małego ekologa  

13. Kosze na śmieci- liczenie w zakresie 5, porównywanie wielkości (największy i najmniejszy 

kosz), rysowanie po śladach, łączenie w pary - karty pracy  

14. Zabawy ruchowe: 

• „Śmieci wrzucamy do kosza”- Na podłogę rozkładamy gazety, dziecko porusza się przy 

muzyce omijając je. Gdy muzyka milknie, bierze gazetę, ugniata z niej kulkę i wrzuca 

do kosza. Ponownie włączamy muzykę i zabawę zaczynamy od początku. 

• „Papierowe kule”- Przygotowane w poprzedniej zabawie kule dziecko wykorzystuje do 

ułożenia ścieżki, po której dojdzie do lasu (wyznaczamy wcześniej miejsce w pokoju, 

które będzie lasem). Następnie przechodzi po ułożonej ścieżce, stopa za stopą.  

• „Butelkowy slalom”- Na podłodze ustawiamy 3 butelki. Dziecka zadaniem jest przebiec 

slalomem wokół butelek i wrócić na start. Po przejściu poziomu dokładamy dziecku 

kolejną butelkę (i tak dopóki nie skończą nam się butelki       ) 

*Można dla utrudnienia zadania położyć dziecku chusteczkę (lub inny przedmiot) na 

głowę. Jego zadaniem jest utrzymanie jej podczas wykonania slalomu. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=11s
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=JtFuOBVb3Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gkY7K4cjjFU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


1. Wiersz pt. „Obietnica” I. 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.” 

 

2. Piosenka „Leśne duszki”  

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

  



3. „Znajdź 3 różnice”- karta pracy  

 



4. Wiersz pt. „Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być”  D. Niemiec 

 

„Aby piękny był nasz świat, 

nawet gdy masz mało lat, 

żyj na co dzień ekologicznie, 

wtedy wokół będzie ślicznie. 

Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają. 

Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają! 

Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie. 

Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem. 

Latem, biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek, 

ptaki ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem. 

A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko, 

pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko” 

 

5. Bajka edukacyjna „Rady na odpady” https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=11s 

6. Gra „Segregacja  śmieci”  https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

Na ekranie pojawiać się będą różne przedmioty do wyrzucenia. Musisz je złapać za 

pomocą myszki, a następnie umieścić we właściwym pojemniku na odpadki.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=11s
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci


7. Wiersz pt. „Co to jest ekologia” D. Klimkiewicz i W. Drabika 

 

Ekologia mądre słowo, 

A co znaczy- powiedz Sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzętach, 

Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko 

Masz je chroni i szanować” 

- powiedziała mądra Sowa. 

 

8. Eko zabawki- Zadanie polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej z surowców 

wtórnych. To, jak będzie wyglądała zabawka, zależy od waszej pomysłowości. Poniżej 

znajdują się przykłady wraz z instrukcją ich wykonania.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=JtFuOBVb3Mw&feature=emb_title – rakieta  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gkY7K4cjjFU&feature=emb_title – gąsienica  

 

9. „Czysta i brudna woda”- zabawa badawcza z wykorzystaniem wody 

Na stole stawiamy przezroczysty pojemnik z czystą wodą np. słoik. Rozmawiamy z 

dzieckiem na temat koloru wody oraz jej czystości. Dziecko wlewa do wody substancje  

(np. płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską farbę), obserwujemy co dzieje się 

pod wpływem substancji i staramy się wyciągnąć wnioski jak zmienia się woda. Następnie 

wkładamy do pojemnika z brudną wodą seler. Dziecko przez cały dzień obserwuje co się stanie 

z rośliną pod wpływem działania substancji, które wlały do wody. Rodzic prowadzi z dzieckiem 

rozmowę na temat tego, co się stanie gdy rośliny napiją się brudnej wody np. w rzece.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=JtFuOBVb3Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gkY7K4cjjFU&feature=emb_title


10.  „Dbamy o środowisko”- karta pracy



11. Piosenka Zozi- „Świat w naszych rękach”  https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat x2  

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat x2 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat x3  

 

 

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


12. Kodeks małego ekologa  
 



13. Karty pracy 

 

a) Najmniejszy i największy kosz 

  



b) Liczenie w zakresie 5 

 



c) Rysowanie po śladach  

 



d) Połącz w pary te same przedmioty 

 

 


