
Temat dnia: „Wielki turniej odkrywców przyrody” – 27.03.20r. 

Cele:  

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania własnych sądów  

- Rozwijanie kreatywności 

- Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych  

 

Przebieg dnia: 

1. Rozmowa kierowana „W moim czystym świecie” – podsumowanie wiadomości z 

całego tygodnia 

Dziecko opowiada o tym, czym jest dla niego ekologia. Na koniec kończy zdanie „W moim 

czystym świecie…” 

 

2. Turniej wiedzy z ekologii „Wielki turniej odkrywców przyrody” 

Rodzic przygotowuje na kartce pytania. Dziecko podaje numer pytania, które chce usłyszeć i 

stara się na nie odpowiedzieć.  

 

Pytania i polecenia do turnieju: 

 

– Wymyśl skojarzenie do słowa „drzewo”. 

– Podaj nazwę przedmiotu, który potrafi unieść wiatr. 

– Powiedz, jak można dbać o czystość na Ziemi. 

– Powiedz, co każdy człowiek może zrobić dla dobra środowiska przyrodniczego. 

- Czego roślina potrzebuje, aby zdrowo rosnąć? 

– Co to znaczy „segregacja odpadów”? 

– Czy wszystkie śmieci trzeba wyrzucać? 

– Jak można przerobić kubeczek po jogurcie?  

– Co zanieczyszcza powietrze? 

– Co ma wspólnego cytryna i deszczówka? 

– Czy można papier i szkło wrzucać do jednego pojemnika na śmieci? 

– Dlaczego drzewa są ważne? 

– Czy powinno się pakować zakupy w jednorazowe 

torebki? 

– Skąd wiemy, że otacza nas powietrze? 

– Co jest w balonie, gdy go nadmuchamy? 

– Czy powietrze można zabrudzić? 

– Jak się nazywa człowiek, który dba o czyste środowisko? 

– Jak oznaczone są opakowania, które można przetworzyć? 

– Jak można powtórnie wykorzystać pudełko po butach? 

– O czym trzeba pamiętać podczas mycia zębów? 

– Co nie mogłoby latać bez powietrza? 

– Dlaczego warto naprawiać zepsute rzeczy? 

– Do jakiego pojemnika wyrzucamy słoik po dżemie? 



 

Środki dydaktyczne: kartka z pytaniami i poleceniami do turnieju 

 

3. „Moja EKO – książka” – wykonanie własnej książeczki o treści ekologicznej  
 

Dziecko otrzymuje dwie kartki A4, zgina je na pół, zszywa, projektuje okładkę książki i 

wymyśla jej treść, pisze samodzielnie lub prosi o pomoc rodzica, wykonuje ilustracje.  

Środki dydaktyczne: białe kartki A4, kredki, zszywacz 

  

4. Plakat „Szczęśliwa Ziemia”  

Dziecko na kartonie rysuje okrągły zarys Ziemi, a następnie wypełnia go rysunkami 

kojarzącymi się z tym, co dobre dla Ziemi, ekologiczne, przyjazne środowisku, dobre dla 

zwierząt i roślin. Mogą to być kosze do segregacji, kwiaty, znaki zakazu związane z przyrodą, 

rowery, wiatraki, serca, uśmiechnięci, szczęśliwi ludzie, oznaczenia z opakowań, które można 

przetworzyć, zielone listki, słońce, zwierzęta itp. 

Środki dydaktyczne:  karton, kredki 

 

5. Zabawa ruchowa z elementami rzutu „Gazetowa tarcza”  
 

Dziecko i rodzic stają naprzeciw siebie. Każde z nich bierze gazetę. Jedna osoba z pary 

rozprostowuje gazetę przed sobą jak tarczę, druga robi z gazety kulę. Zadaniem dzieci i 

rodziców jest trzykrotne trafienie kulą w rozpostartą przez towarzysza gazetę. Potem 

następuje zamiana ról. 

Środki dydaktyczne:  gazety 

 

 

 

 


