
Temat dnia: „Czyste powietrze – czy wiemy, czym oddychamy?” – 23.03.20r. 

Cele:  

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania 

- Rozwijanie wyobraźni twórczej 

 

Przebieg dnia: 

1. Rozmowa kierowana „Co to jest powietrze?”   

 

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania: Co to jest powietrze?, Gdzie się znajduje?, Jaki ma 

kształt i kolor? Po czym poznajemy, że jest?, Czy bez powietrza można puszczać bańki 

mydlane, nadmuchać balon, puścić latawiec?, Czy powietrze może być brudne?, Co wpływa 

na czystość powietrza? Następnie rodzic pokazuje różne obrazki. Zadaniem dziecka jest 

określenie, czy dany przedmiot wpływa na jakość powietrza, a jeśli tak, to czy jest to wpływ 

pozytywny (unosi kciuk do góry), czy negatywny (kieruje kciuk w dół).  

Środki dydaktyczne: różne obrazki przedmiotów mających negatywny lub pozytywny wpływ 

na jakość powietrza np. samochód, rower, drzewo, fabryka, pies, stół, wiatr, piec. 

 

2. Zabawa badawcza „Kwiatowy eksperyment” 

Dziecko ustawia dwie doniczki z ozdobnymi kwitnącymi roślinami. Do jednej z nich nic nie 

przykleja, do drugiej przykleja samodzielnie przygotowany rysunek przedstawiający plasterek 

cytryny. Od tej pory kwiatek w doniczce bez obrazka będzie podlewany samą wodą, a drugi 

kwiatek – sokiem z cytryny. Dziecko będzie prowadziło obserwacje, zwracając uwagę na 

kolor kwiatów i liści. Wybiera miejsce na ustawienie doniczki w domu, zwracając uwagę na 

potrzeby roślin (światło słoneczne).  

Środki dydaktyczne: dwie doniczki z kwitnącymi roślinami, woda, cytryna, rysunek plasterka 

cytryny, taśma klejąca  

 

3. Zabawa dydaktyczna „Co porwał wiatr?” 

Rodzic kładzie na dywanie różne przedmioty, a dziecko podaje ich nazwy. Obok 

przedmiotów rodzic umieszcza dwie obręcze, tłumacząc, że do jednej dziecko będzie 

odkładać lekkie przedmioty, które słaby wiatr unosi bez problemu, a do drugiej – ciężkie, 

które potrafi porwać tylko silny wiatr. 

Środki dydaktyczne: dowolne bardzo lekkie i cięższe przedmioty, dwie obręcze 



 

4. Zabawa plastyczno – konstrukcyjna „Nadmuchiwane dziwaki” 

Dziecko rysuje flamastrami na nadmuchanych jednorazowych rękawiczkach, przekształcając 

je w śmieszne stworki. Może swój balon przykleić do plastikowego kubka lub rolki po 

papierze toaletowym, ozdobić piórkami, kawałkami materiałów, gazetą, włóczką albo 

paskami krepiny. 

Środki dydaktyczne: sznurek, jednorazowe rękawiczki, flamastry, piórka, kolorowe gazety, 

włóczki, krepina, taśma klejąca, klej, nożyczki, do wyboru: plastikowy kubek lub rolka po 

papierze toaletowym 


