
Zajęcia  Rozwijające  Komunikowanie się 

28.04.2020r., 2h. lekcyjne 

Temat: Ja i Przyroda w rozmowie 

- Dbamy o swoją planetę – wzbogacanie słownictwa; 

- Doskonalenie wymowy; 

- Kształtowanie postaw proekologicznych; 

- Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas pracy z ilustracją; 

- Segregacja śmieci - pogadanka; 

- Odczytywanie nazw na etykietach; 

- Segregacja śmieci; 

Dbajmy o przyrodę 

  

Edukacyjny wierszyk dla dzieci o segregacji śmieci i innych 

proekologicznych zachowaniach. Wierszyk, który sprawdzi się w szkole  i 

ma uniwersalną i zawsze aktualną treść. Sprawdźcie!  



Posłuchajcie 

 

Dzisiaj nasza pani dzieci nauczyła, 

jak sortować śmieci, choć to rzecz niemiła. 
Do żółtego kosza to, co plastikowe, 
a do niebieskiego szkiełka kolorowe, 
do brązowej torby wrzućcie trawę, dzieci, 
a do torby czarnej – pozostałe śmieci. 

Nie śmiecimy, nie brudzimy, 
o przyrodę dbamy, posprzątamy całą ziemię,   
bardzo ją kochamy. 

Powiedziała także, jak dbać o przyrodę, 
jak jej można pomóc i co robić co dzień. 
Do żółtego kosza to, co plastikowe, 
do niebieskiego szkiełka kolorowe, 
do brązowej torby wrzućcie trawę, dzieci, 
a do torby czarnej pozostałe śmieci. 

   

Podobał się wam wierszyk, to teraz na podstawie tego wiersza wykonajcie 

rysunek: 

Narysujcie kosz w kolorze żółtym, niebieskim, brązowym, czarnym , obok 

koszy narysujcie jakie śmieci do nich włożycie !!!!!! 

Teraz posłuchajcie i pooglądajcie film edukacyjny dla dzieci  - jak sortować 

śmieci; 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I  

 

Moi drodzy a teraz zapraszam na wirtualny spacer po pięknym Parku 

Narodowym  - Pieniński Park Narodowy 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I


 

Pieniński Park Narodowy – spacer pierwszy i spacer 

drugi 

Pieniński Park Narodowy zajmuje najpiękniejsze obszary Pienin 
Właściwych – warto wymienić Masyw Trzech Koron, Pieniny 
Czorsztyńskie, Pieninki i Przełom Dunajca. To jeden z najczęściej 
odwiedzanych polskich parków narodowych, a to właśnie ze względu 
na jego walory przyrodnicze i niesamowite widoki. Jedną z 
największych atrakcji jest słynny spływ Dunajcem, lecz turyści chętnie 
zdobywają również Trzy Korony oraz Sokolicę, z których roztaczają 
się cudowne widoki na przełom Dunajca, Tatry oraz Beskid Sądecki. 

Klikając w link  spacer pierwszy i spacer drugi , znajdziecie się w 

Pienińskim Parku Narodowym. 

Po spacerze, odpocznijcie i narysujcie to co się wam tam najbardziej 

podobało. 

https://www.360studio.org/spacer.html
http://www.pieniny.com/pl/i271/wirtualny-spacer-pieniny
http://www.pieniny.com/pl/i271/wirtualny-spacer-pieniny


 

 

 

Moi Drodzy na zakończenie naszej przygody z przyrodą oraz z cennymi 

wskazówkami, jak dbać o naszą Przyrodę, przesyłam do wykonania karty 

pracy aby wzbogacić waszą piękną mowę i zasoby słów; 

W następnych Ćwiczeniach 42, będą do zrealizowania przez was karty 

pracy. 

Życzę miłego oglądania, słuchania oraz  zabawy z nauką 

Powodzenia  

Wasza pani Ania G. 


