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1. Praca plastyczna „Traktor” wykonana z papierowych rolek 

Przygotujcie: 

- 2 rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach kuchennych 

- 5 nakrętek 

- kolorowy papier 

- farbę lub pisaki 

- nożyczki 

- klej 

 

Wykonanie: Pokolorujcie pisakami lub pomalujcie rolki po papierze farbą. Gotowe rolki 

sklejcie według wzoru poniżej ( jedną rolkę rodzic powinien odrobinę wyciąć, tak żeby 

pasowała). Następnie przyklejcie nakrętki, które będą służyły jako koła i komin (jeżeli nie 

macie wykorzystajcie papier). Na końcu możecie ozdobić traktor tak jak na zdjęciu lub 

według własnego pomysłu ( możecie zamiast papieru narysować okienka pisakami).       
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1 Źródło: praca plastyczna - traktor 
 

http://www.akademiamc.pl/galeria/wydarzenia/p7/1344-wizyta_taty_dominika_i_prezentacja_traktora.html


2. Nauka piosenki „Dbaj o zieleń” 

„Dbaj o zieleń” 

(sł. i muz. Andrzej Zagajewski) 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

1. Ziemia to nasz dom – szanuj jak ojczyznę, 

żyj ekologicznie, by powietrze było czyste, 

by w rzekach można było pływać, 

by w miastach można było oddychać, 

by w lasach nie leżały śmieci. 

Niech zaśpiewają wszystkie dzieci ! 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

2. Ważny każdy gest, każde dobre słowo. 

Dbaj o naszą Ziemię, żeby nam się żyło lepiej. 

By w rzekach można było pływać, 

by w miastach można było oddychać, 

by w lasach nie leżały śmieci. 

Niech zaśpiewają wszystkie dzieci ! 

Ref. Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj, pamiętaj ! 

Dbaj o zieleń i zwierzęta – pamiętaj ! ( 2x) 

 

✓ Dziecko powtarza za rodzicem wersy piosenki metodą echa 

✓ Gdy już się nauczycie możecie zaśpiewać w określony sposób np. pierwszą zwrotkę cicho, 

refren głośno, drugą cicho itd. 

✓ Możecie również zaśpiewać z podziałem na rolę np. pierwszą zwrotkę tylko dziecko, refren 

wspólnie z rodzicami, drugą tylko rodzic i refren wspólnie. 

 

Ważne: Zadaniei zamieszczone poniżej wykonajcie z dziećmi 4-letnimi – zadaniem dziecka 

jest odnaleźć drogę do zwierząt i rysować po śladzie. Natomiast dzieci 5-letnie mają karty 

pracy w książkach – dzisiaj wykonajcie kartę nr 40 „Praca rolnika” (karta jest dwustronna) – 

narysujcie elementy, z których zostały stworzone obrazki, następnie wytnijcie i ułóżcie puzzle 

(możecie je przykleić na kartę A4) 



 

 

i Źródło: blizejprzedszkola.pl 

 

https://blizejprzedszkola.pl/#adv

