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                       CYKL ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI   
                  EKOLOGICZNO – ZDROWOTNEJ 
 
 
 
SCENARIUSZ NR. 1 
 
             Temat: Bajeczna łąka – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych 
 
Cele ogólne: 

• wprowadzenie dzieci w świat fantazji 
• kształcenie umiejętności ilustrowania ruchem treści tekstu 

deklamowanego przez nauczycielkę 
• wdrażanie do korzystania z naturalnych środowisk 

przyrodniczych(łąka)jako ciekawych i atrakcyjnych miejsc do gier i 
zabaw na świeżym powietrzu – budzenie przeświadczenia o 
zdrowotnej jego roli 

 
Cele operacyjne (dziecko:) 

• odkrywa własne możliwości ruchu 
• umiejętnie współpracuje z partnerem 
• wykonuje płynne ruchy 
• przyjmuje prawidłową postawę wyjściową 
• potrafi naśladować zachowanie się zwierząt mieszkających na łące 

 
Metody pracy: 

• zabawowo – naśladowcza, 
• bezpośredniej celowości ruchu 
 



Formy pracy: 
• z całą grupą, 
• indywidualna 
 

Środki dydaktyczne: kaseta magnetofonowa z nagraniem muzyki  
                                    instrumentalnej, magnetofon 
 
Grupa: dzieci cztero-, pięcioletnie 
 
Miejsce organizacji zajęć: pobliska łąka 
 
Przebieg: 
 

1. Dzieci wchodzą do nasłonecznionej sali, siadają w kole. Nauczycielka 
prosi o zamknięcie oczu. Włącza nagranie z muzyką o pogodnym 
nastroju. Recytuje wiersz: 

 
                                            Lato kochane, lato gorące 

                                       Pomóż mi szukać ziółek na łące 
                                       Gdy mi w szukaniu trochę pomożesz 
                                       To piękny bukiet z ziółek ułożę.  
 
     Dzieci otwierają oczy. Nauczycielka prosi aby opowiedziały o swoich 
wyobrażeniach podczas słuchania muzyki i wiersza. Dzieci chętnie 
opowiadają o mieszkańcach łąki. Nauczycielka prosi o ponowne 
zamknięcie oczu. „Postanowiłam zabawić się w dobra wróżkę”- mówi. 
Przebiera się i  czarodziejską pałeczką obwieszcza wszystkim  wyjście na 
łąkę w celu wspólnych zabaw. 
„Uwaga, uwaga zaczynają działać moje czary”. 
 
LP ZWIERZĘ CZARODZIEJSKIE 

ZAKLĘCIA 
OPIS ĆWICZENIA 
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Pajacyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaczki 
 

Abra – kadabra, fiki – miki 
zamieniam dzieci w pajacyki. 
Widzę, że potraficie poruszać się 
jak pajacyki, a czy potraficie 
tańczyć jak nakręcone pajace? 
Ich ruchy są sztywne, 
mechaniczne. Spróbujcie to 
zrobić razem ze mną. 
 
Idą kaczki po murawie, idą by 
się kąpać w trawie. 

Dzieci wykonują 
podskoki, wymachy 
ramion. 
Dzieci poruszają się na 
sztywnych nogach, 
poruszają  ramionami, 
dłońmi, kręcą głową. 
 
 
Dzieci idą naśladując 
kaczki, trzymając się za 
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Pasikonik 
 
 
Bocian 
 
 
Żaba 
 
 
Motylek 
 
 
 
Zając 
 
 
 
 
 
Konik 
 
 
Wilk 
 
 
 
 
 
Burza 

 
Skacze w trawie pasikonik, nikt 
go chyba nie dogoni. 
 
A po niebie spójrzcie dzieci 
czarno – biały bocian leci. 
 
Pod wierzbami kica żaba nic się 
boćka nie obawia. 
 
Aby odprężyć się małą chwilkę 
zamieńmy wszystkie dzieci w 
motylki. 
 
Hokus – pokus czary, mary 
wesoło kica zajączek szary. 
Nastawia uszka to słupkiem 
staje, to znów wesoło podskoczy 
dalej. 
 
Teraz w pary się dobieramy i jak 
koniki raźno biegamy. 
 
Posłuchajcie co to. Ktoś skrada 
się do naszej krainy, to wilk! 
Nikt go tu nie zapraszał, 
schowajcie się szybko może nas 
nie zauważy. 
 
Wdech                         Wydech 
Idzie                            burza, 
Idzie                            burza, 
Spadnie                       grad. 
Patrz jak                      niebo 
się za                           chmurza, 
Szumi                          wiatr. 
Rozkołysał                  drzewa, 
W gałęziach zaś -        piewał. 
Ucie -                          kajmy         
bo już                          pada. 
Przerwana                   zabawa. 
 

pięty w kucki. 
Dzieci podskakują 
obunóż. 
 
Dzieci biegają naśladując 
rękami machanie skrzydeł. 
 
Dzieci skaczą w 
przysiadzie. 
 
Dzieci otrzymują chusty, 
skrzydła. Improwizacja 
ruchowa. 
 
Podskoki zajęcze 
zwrócenie uwagi na proste 
plecy. 
 
 
 
Dzieci w parach biegają 
po sali. 
 
Skradanie się na palcach 
chowanie się w kąt sali. 
 
 
 
 
 

 



   MS.: Jak należy dbać o zdrowie? Dziś przedszkolak wam odpowie.  
            Gimnastyka wielki ruch, każdy teraz będzie zdrów. 
  
 
 
 
 
 
SCENARIUSZ NR 2. 
 
 
                      Temat: Mieszkaniec ogrodu - kret 
 
    Cele główne: 

• utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w środowisku 
naturalnym – poznanie wyglądu sposobu poruszania się i odżywiania 
kreta i dżdżownicy 

• kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody 
• wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie 
• poznanie zależności zachodzący w przyrodzie 
 

    Cele operacyjne (dziecko:) 
• swobodnie wypowiada się na temat oglądanego utworu 
• potrafi wymienić mieszkańców ogrodu                                                 
• wie, że należy ochraniać niektórych mieszkańców 
• potrafi wypowiadać się na określony temat 
 
Metody pracy: teatrzyk, zagadka, zadania inspirujące, zabawa ruchowa, 

                              pokaz 
 
     Formy pracy: grupowa, zbiorowa 
 
     Środki dydaktyczne: zagadka o krecie, sylwety do teatrzyku 
 
     Grupa dzieci: cztero- i pięcioletnie 
 
                                   Przebieg:  
 

1. Nauczycielka opowiada o zwierzątku które spotkała w ogrodzie. 
Dzieci uważnie słuchają. 

 
2. Zagadka o zwierzątku: 



                                        Czarne zwierzątko sił ma niewiele, 
                                        a kopie w ziemi długie tunele. 
 

          Dzieci szybko odgadują, że bohaterem zajęć będzie kret. 
 

3. Nagle nauczycielka porusza się niespokojnie. Twierdzi, że słyszy jakiś 
szmer. Dyskretnie odsłania przygotowaną wcześniej makietę z 
kopcem ziemi. Reakcja słowna dzieci jest natychmiastowa – „to 
kopiec kreta”. Dzieci wkładają rękę w jego środek i wyjmuje sylwetę 
kreta i dżdżownicy. 

4. Nauczycielka posługując się sylwetami prezentuje teatrzyk wg utworu 
G. Gałczyńskiej „ Kret zaprasza gości” 
 

       Kret:                   Dzień dobry dzieci. Jestem krecik Czaruś. Mam  
                         czarne  futerko, mocne łapki i mieszkam w tunelu pod  

                                         ziemią. Sam go wykopałem. Nie lubię jednak  
                                   samotności. Zaproszę dżdżownicę  na uroczystą  
                                   kolację( kret chowa się do norki. Pojawiają się  

                               dżdżownice). 
  Dżdżownica I:    Ta ziemia wcale mi dzisiaj nie smakuj, a tobie? 
  Dżdżownica II:   Mnie też nie. Chyba rolnik wylał znowu jakieś  
                               paskudztwo. 
  Dżdżownica II:    Oj! boli nie brzuch, oj, oj, oj! 
                               Mnie też, ratujcie pomóżcie! 
  Kret (wychodzi):  Kto tak krzyczy pod moimi drzwiami? 
  Dżdżownice:       To my dżdżownice zjadłyśmy zatrutą glebę i bolą 
                              Nas teraz brzuchy. To szybko wejdzie do mojej norki. 
                              Napijcie się trochę źródlanej wody. A ja tym czasem  
                               pobiegnę po dobrą ziemię do lasu. Na pewno was 
                              uzdrowi!(kret biegnie do lasu, dżdżownice chowają się 
                              do norki. Po pewnym czasie kret wraca i sypie ziemie                       
                              do  miseczek dla dżdżownic). Mam dla was smaczną         
                              ziemię z lasu, skosztujcie. (dżdżownice chwilę jedzą) 
  Dżdżownice:       No nareszcie! Już czujemy się dobrze. 
  Kret:                   To dobrze, a teraz opowiedzcie cos o sobie. 
 Dżdżownice:        Wykonujemy bardzo ciężką pracę. Kopiemy tunele  
                              zjadając ziemię, ale to nie ona jest moim pożywieniem, 
                              tylko małe cząsteczki roślin, które się w niej znajdują. 
                             Tunele, które drążymy ułatwiają dostęp powietrza i   
                             wody do korzeni. Dzięki temu rośliny lepiej rosną. 
  Kret:                  To jesteście bardzo pożyteczne. 
  Dżdżownice:      Dziękujemy za kolację. Do zobaczenia. 
  Kret:                  Do zobaczenia, życzę wam dużo dobrej ziemi. 



 
5. Opowiadanie kreta. Nauczycielka posługując się sylwetą zachęca do  

rozmowy na temat jego wyglądu, trybu życia, środowiska w którym 
mieszka. Sylweta-kret, zadaje pytania na przykład: 
 
Jak robię korytarze? 
Czym się odżywiam? 
Jak przygotowuję się do zimy? 
Dlaczego jestem pożyteczny? 
 
Przedszkolaki utrwalają zdobyte wiadomości, doskonalą umiejętność 
wypowiadania się całymi zdaniami. Nauczycielka ilustruje 
wypowiedzi dzieci pokazując zdjęcia lub rysunki. Sylweta kret, jeśli 
jest taka potrzebna, uzupełnia pewne wiadomości. 
 

6. Zabawa ruchowa – „ Korytarz kreta”. Nauczycielka rozkłada tunel 
wykonany z połączonych ze sobą worków foliowych.  Pacynka 
zachęca dzieci do naśladowania sposobu poruszania się kreta. 

 
7. Praca przy stolikach. Dzieci mają gotowe karty pracy na których  

narysowane są trzy drogi - korytarze kreta, ale tylko jedna jest 
prawdziwa i prowadzi do kopca. Zadaniem  dziecka jest odnalezienie 
tej właściwej i zaznaczenie jej poprzez wysypanie, przygotowaną 
wcześniej przez nauczycielkę, ziemią. 
 
 
 
 

 SCENARIUSZ NR 2 
 
 
 

                           Temat: Co rośnie w sadzie? – wycieczka 
 
   Cele główne:  

• zapoznanie z środowiskiem przyrodniczym jakim jest sad 
• rozbudzanie zainteresowania otaczającą rzeczywistością przyrodniczą 
• poznanie znaczenia sadu w życiu ludzi i zwierząt 
• wdrażanie do zjadania owoców jako ważnego źródła witamin 

 
   Cele operacyjne ( dziecko:) 

• wie, co to jest sad? 



• wie, jakie w nim rosną drzewa? Stosuje właściwe ich nazewnictwo 
(jabłoń, grusza itp. ) 

• rozumie potrzebę zajmowania się ogrodnictwem  
• wie, że owoce zawierają bardzo dużo witamin 
• nazywa i rozpoznaje owoce za pomocą zmysłu smaku, węchu i dotyku 
 
Metody pracy: rozmowa, pokaz  
 
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna 
 
Pomoce dydaktyczne: kosze wiklinowe ( 3), naturalne okazy owoców 
 
Grupa: dzieci sześcioletnie 
 
Miejsce: sad 
 

                                                 Przebieg: 
 
1.  Powitanie dzieci na trawie pod drzewem jabłoni. 

Nauczycielka prosi o podniesienie głowy do góry i nazwanie owoców 
które rosną na drzewie. Dzieci szybko odgadują. Nauczycielka 
informuje, ze drzewo na którym rosną jabłka, to jabłoń. 
 

2. Owocowy smak – zabawa dydaktyczna.  
Nauczycielka zasłania dzieciom oczy opaską. Puszcza w obieg jabłko, 
zachęca do swobodnych wypowiedzi na temat jego wyglądu. Aby 
pomóc dziecku, stawiamy pytania: 

• Czy poznałeś już kształt, wielkość i zapach? 
• Czy skórka jest gładka, sucha czy wilgotna? 

          Po zdjęciu opasek, dzieci sprawdzają swoje domysły prowadząc  
          swobodne rozmowy. Zwrócenie uwagi dzieciom, że jabłko możemy  
          określić nie tylko za pomocą dotyku, węchu i wzroku, ale także za  
          pomocą smaku. 
 

3. Każde dziecko otrzymuje do zjedzenia jabłko. Dzieci z ochotą     
wypowiadają się na temat swoich doznań ( jest słodkie, soczyste, 
twarde itp.)  

4. Zbiorowa recytacja wiersza: „Jabłoneczka” W. Krzemiński 
                                          Nad polami, nad lasami 

                                     wędrowało słonko.  
                                     Przystanęło, zajaśniało   
                                     nad naszą jabłonką.                                            



 
                                        O upadł jabłko duże 
                                        pełne dłonie obie. 
                                       O, jak pachnie,  nie wytrzymam, 
                                       chyba zjem je sobie. 
 
5. W nawiązaniu  do piosenki przypomnienie o walorach odżywczych  

owoców i zachęcenie do ich częstego zjadania. 
 

6. Spacer po sadzie. Obserwowanie innych drzew. Dzieci łatwo 
rozpoznają i nazywają rosnące na nich owoce ( śliwki, gruszki ). 
Zapoznanie z prawidłowym nazewnictwem drzew owocowych: 
jabłoń, grusza, śliwa. Nauczycielka informuje, że miejsce w którym 
rosną te drzewa, to sad. 
 

7. Z pomocą nauczyciela zrywanie owoców. Przypomnienie zasady  
delikatnego obchodzenia się z nimi ze względu na właściwe ich 
przechowywanie. 
 

8. Wyróżnianie, nazywani i różnicowanie różnych owoców. 
Przedszkolaki szybko segregują do koszy zebrane przez siebie owoce.  
 
              kosz nr 1           kosz nr 2              kosz nr 3 

                    jabłka               gruszki                  śliwki 
 
9. Powrót do przedszkola z koszami owoców. Przekazanie ich na blok   

żywieniowy w celu wykorzystania  do przygotowania posiłków. 
 

 


