KONKURSOWY PROGRAM EDUKACYJNY
ETAP II

Scenariusz - DBAMY O ZIEMIĘ
Zajęcia dydaktyczne
Temat:
„Dbamy
o
ziemię
”
–
z wykorzystaniem sylwet i zabawy ilustracyjnej.

słuchanie

wiersza

i

piosenki

Cele:
- zapoznanie z zasadami dbania o środowisko przyrodnicze,
- poznanie wartości dbania o czystość Ziemi,
- rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo- skutkowego.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: eksperymentowanie z rymem, głosem,
dźwiękiem, ruchem- podnoszenie wrażliwości,
- kompetencje osobiste, społeczne oraz w zakresie uczenia się: wskazywanie zasad
postepowania w różnych grupach i sytuacjach społecznych
- kompetencje obywatelskie : poznawanie różnych miejsc użyteczności publicznej ,
przestrzeni w środowisku lokalnym
Środki dydaktyczne: wiersz „ Dbamy o ziemię” Jolanty Zapała, sylwety magnetyczne:
Mama , tata, Treflik i Treflinka, góra śmieci, pani z grupą dzieci z przedszkola, obrazek z
drzewami i lasem i rzeczką i zielonym, 2 pasy zielonej trawy, zielona żabka, konik polny,
chmury, słonko , 4 drzewa, 3 ptaszki – rodzinka, trzy kwiaty z łąki, 3 pszczoły, góra śmieci z
plastikowymi odpadami, stary dziurawy but, kawałki szkła i potłuczonych butelek, stary mop
z wiadrem połamanym, połamane łóżko, ekoludek – zielony ludek, kilka butelek
plastikowych, piękna duża zielona kula ziemska, piosenka „ Ekoludek” sł. i muz. Jolanta
Zapała, opracowanie muzyczne Mirosław Krysztopa.
Przebieg:

„Dbamy o ziemię” – słuchanie wiersza.
Dzieci poznają jak dbać o ziemię i zachować czystą planetę. Dzieci losują sylwety. Każde
dziecko trzyma swoją sylwetę w ręce. Nauczyciel czyta wiersz, a dzieci w odpowiednim
momencie umieszczają wyczytaną sylwetę na tablicy w dowolnie wybranym miejscu
nakierowanym przez nauczyciela. W ten sposób powstaje żywy obraz z sylwet
magnetycznych inspirowany czytanym tekstem rymowanym.
„Dbamy o ziemię” tekst Jolanta Zapała
Dziś Rodzinka Treflikowa
na wycieczkę jest gotowa .
Tatuś wstał bardzo odważny
i rzekł głosem swym poważnym :
ŚWIAT posprzątać trzeba dzieci!
Ziemię wnet zakryją śmieci!
Mama , Treflik i Treflinka,
czy gotowa jest Rodzinka?
Mamy dziś wielkie zadanie.
Zaprosimy dzieci, panie.
Przedszkolaki nam pomogą,
bo chcą chodzić czystą drogą…
na spacery i wycieczki,
podziwiając lasy, rzeczki.
Tam zieloną żabkę widać
i konika w trawie słuchać.
Chmury, słonko, drzewek kilka,
ptaków wesoła rodzinka.
Kwiaty i brzęczące pszczoły…
Ten krajobraz wesoły!
Ale smutny może być,
gdy nam w śmieciach przyjdzie żyć.
Czy plastiku góry śmieci
przyjemnością są dla dzieci?
Tam but stary…, a tam szkło…
Czy się komuś krzywo szło?
Że wyrzucił wprost na drogę
mopa z wiadrem…. , mył podłogę?
Połamane stare łóżko
leży w lesie dla leniuszków.
Tam butelki plastikowe
leżą całkiem kolorowe.
Lecz nie chcemy tych kolorów.
Pozbieramy je do worów.

Trzeba zebrać wory śmieci,
więc do pracy wszystkie dzieci!
Posprzątamy cały las,
by radością był dla nas.
By zwierzęta i rośliny
miały uśmiechnięte miny.
Dzieci się zakłopotały
i do pracy się zabrały.
Posprzątały cały las.
i jest piękny krajobraz.
Teraz są kolory lasu,
bo bez śmieci.. , bez brudasów!
Ziemię tylko jedna mamy.
Ziemie wszyscy podziwiamy.
Ziemia daje nam schronienie,
chrońmy więc też naszą Ziemię!
Daje życie, daje wodę!
Chrońmy razem wiec przyrodę!
Nie zaśmiecaj lasów, rzek!
Kochaj zieleń, a nie ściek!
Zostań przyjacielem Ziemi,
przecież wszyscy tego chcemy.
Dbaj o Ziemie byś był zdrowy,
zostań strażnikiem przyrody!
Pytania do treści wiersza:
- kto posprzątał las ze śmieci?
- dlaczego las powinien być czysty?
- dlaczego nie należy zaśmiecać Ziemi?
- jakie zwierzątka spotkały dzieci w lesie?
- w jaki sposób dbamy o przyrodę i nasz Ziemię?

Nauczycielka przedstawia dzieciom filmik YouTube z piosenką „Ekoludek”
do wykonania.

i zadaniem

„EKOLUDEK” - słuchanie piosenki z wykorzystaniem zabawy ilustracyjnej.
Ref: Ekoludek mały ludek
To zielony krasnoludek
Z Ekoludkiem zatańcz Ty
Raz i dwa i trzy.

Eko eko ekoludek
Leśny mały krasnoludek
Eko eko raz dwa trzy
Z Ekoludkiem zatańcz Ty.
1. Zielony jak Trefilk para pa pa pa
I uśmiech na twarzy ma
Gdy lasy zielone pa ra pa pa pa
On śmieje się ha ha ha .
2. Zielony jak Treflik pra pa pa pa
i smutek na twarzy ma
Bo las zaśmiecony para pa pa pa
On płacze i smutek ma.
Podczas słuchania piosenki dzieci naśladują ruchy za nauczycielką, ilustrując treść piosenki
Zadanie do wykonania ;)
1.Wykonać pracę plastyczną na temat „ Czysta Planeta” techniką dowolną, może być praca
przestrzenna. Pomysłowość dowolna.
2. Zrobić fotorelację.
3. Wysłać fotorelację na platformę Edukacja z Treflikami.
Scenariusz : Jolanta Zapała dyrektor Przedszkola
Samorządowego im. Treflika w Zaborzu

Scenariusz wraz z pomocami dydaktycznymi oraz płytą będzie dostępny w Przewodniku dla 4
latka w roku 2021/22 Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia.

