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Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 

Witamy w następnym tygodniu. Bardzo się cieszymy, że korzystacie z naszych 

propozycji zabaw i zadań, jakie Wam proponujemy. A zdjęcia, które nam wysyłacie 

bardzo nas cieszą, do dzieci które przesyłają nam wiadomości dołączyła Mariczka. 

Dziękujemy. Dobrze Was widzieć ☺ Zachęcamy również inne dzieci do kontaktu z 

nami: wysyłajcie zdjęcia, piszcie! A znajdziecie nas: grupatrzecia93@o2.pl  

Oczywiście realizacja zabaw i zadań, które proponujemy możecie Państwo 

wykorzystać w dowolnym, dogodnym  dla Was terminie. Ściskamy Was mocno!   

                                                                                    Pani Gienia i Pani Marzenka 

A tematem tygodnia jest: 

Dbamy o naszą planetę;:   20.04.2020 – 24.04.2020 

C. d zabaw z nietypowymi przyborami, porcja ruchu na każdy dzień, na 

początku i na końcu propozycji aktualnego tygodnia. 

❖ Zabawy z plastikowymi butelkami  

 

• „Wałkujemy ciasto” – siad klęczny, butelka przed kolanami; 

dziecko trzyma dłonie na butelce, przesuwa butelkę w przód               

i przysuwa ją do kolan; 

• „Koszykarze” – dziecko stoi w małym rozkroku, przekłada 

butelkę na przemian pod kolanami, raz prawym, raz lewym 

tworząc ósemkę, następnie powtarza ruch w marszu z wysoko 

podnoszonymi kolanami.; 

• „Karuzela” – dziecko w siadzie skulnym (zgięte kolana) 

przetacza butelkę wokół siebie starając się ją turlać dłońmi; 

• „Sprytne stopy” – w siadzie podpartym dziecko starają się chwycić butelkę 

stopami i unieść ją do góry,; później turla ją stopami do przodu i do tyłu; 

•  „Luneta” – dziecko leży na brzuchu, ręce oparte na łokciach, patrzy w lunetę 

raz prawym, raz lewym okiem; 

• „Wędrujące butelki” – w leżeniu na brzuchu, dziecko z ramionami 

wyprostowanymi na podłodze przetacza  butelkę między rękami, z 

jednoczesnym podniesieniem tułowia do góry; 

mailto:grupatrzecia93@o2.pl
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• „Podrzuć i chwyć” – dziecko w siadzie skrzyżnym podrzucają w górę butelki 

tak, aby móc je chwycić; 

 

❖ Dbamy o swoje środowisko. Chcemy, aby wokół było pięknie. 

Opowiadanie Drzewko Maciusia  Halina Koszutska  

 

W parku, na środku trawnika, rosła sobie płacząca brzózka.  

- Czy ona naprawdę płacze? – zapytał Maciuś mamę, gdy 

zobaczył brzózkę po raz pierwszy.  

- Nie, nie płacze. Dobrze jej w naszym parku, wesoło się 

zieleni. Nazwano ją tak dlatego, że ma długie, delikatne i 

jakby ze smutkiem opuszczone gałązki.  

Maciek bardzo tę brzózkę polubił.  

Kiedy przychodził do parku, już z daleka machał jej ręką.  

- Dzień dobry – wołał. – Jak się miewasz?  

A brzoza szumiała na powitanie.  

Aż tu pewnej wiosny wszystko się zmieniło. Ogrodnicy przez środek trawnika 

przeprowadzili ścieżkę. I oto drzewko znalazło się na samym brzegu trawnika.  

„Będzie mi teraz weselej – ucieszyła się brzózka – będę mogła z bliska przyglądać 

się zabawom dzieci, a w dni upalne dam im schronienie w moim cieniu”.  

I kiedy na ścieżkę po raz pierwszy wpadła gromadka dzieci, brzoza radośnie 

poruszyła listkami.  

Ale dzieci wcale nie zwróciły na to uwagi. Biegły wesoło, krzycząc i śmiejąc się. 

Jakiś chłopiec zatrzymał się na chwilę, ułamał gałązkę brzozy i wymachując nią 

pobiegł dalej. Odtąd z dnia na dzień coraz więcej było na drzewku obłamanych 

gałązek. Na pniu pojawiły się nacięcia scyzorykiem. Kora w wielu miejscach była 

naddarta. Dzieci przebiegając potrącały nieraz drzewko, czasem któreś próbowało 

wdrapać się na nie.  

Tak się złożyło, że Maciek długo nie przychodził do parku. A kiedy wreszcie wybrał 

się tam z mamą, wcale swojej brzózki nie poznał.  

- Z daleka wydawała mi się znacznie ładniejsza – westchnął.  
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- Tak, była ładniejsza, kiedy bezmyślne dzieci nie miały do niej dostępu – 

powiedziała mama.  

Z żalem oglądali połamane gałązki, odrapaną scyzorykiem korę.  

Maciek zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby dzieci nie niszczyły już tej brzozy. 

Szedł obok mamy bardzo zamyślony. Zapomniał zupełnie o tym, że chciał 

nazbierać kasztanów. Ale nic nie mógł wymyślić.  

Dopiero na drugi dzień, kiedy opowiedział o swoim zmartwieniu kolegom, Jurkowi i 

Władkowi, we trzech znaleźli radę.  

- Będziemy teraz zawsze wracać ze szkoły przez park. Dużo dzieci tamtędy wraca. 

Będziemy pilnować brzozy tak długo, dopóki wszyscy nie przejdą – postanowili.  

I jeszcze – że na zakręcie ścieżki ułożą kamienie wzdłuż trawnika, żeby nikt nie 

wpadał na brzozę. A na jej pniu powieszą tabliczkę z napisem: Nie niszczyć 

drzewka!  

- Ten napis może nam zrobić mój brat. On już jest przecież w trzeciej klasie i ma 

piątkę z pisania – rzekł Jurek.  

Kiedy wracali ze szkoły, zatrzymali się wszyscy trzej przy brzozie. Maciek zadarł 

głowę do góry i powiedział:  

- Teraz już nie będziesz płakać, płacząca brzózko. My cię obronimy przed 

szkodnikami.  

Brzoza poruszyła gałązkami, a pożółkłe listeczki wesoło zawirowały w powietrzu. 

Rozmowa na temat opowiadania 

- Jakie drzewko spodobało się Maciusiowi ? 

- Co zrobili wiosną ogrodnicy? 

- Jak dzieci potraktowały brzózkę? 

- Co zauważył Maciuś, gdy pojawił się pewnego dnia w parku z mamą? 

- Co wymyślił Maciuś z kolegami, żeby chronić brzózkę? 

- Czy zachowanie Maciusia zasługuje na pochwałę? 
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Praca plastyczna Las – zainspiruj się  

rymowanym wierszem Bór.  

Wykonaj prace z wybranych przez siebie materiałów 

Zielone środowiska blisko nas : zagadki. 

- Wiele drzew owocowych to   – sad 

- Wiele drzew i ławek to     – park 

- Wiele drzew i grzybów to   – las 
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❖ Planeta ziemia   

Opowiadanie „Chora Planetka” Autor: Magdalena Tokarczyk 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to 

rzucił pod drzewo. Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi 

zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki 

łamała. Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, ale i on 

zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka 

wszystko wsypała. Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam 

śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło 

na dworze. I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle 

kap, kap kapała. Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

 

- Dlaczego Planetka była chora?  

- Co dzieci zrobiły źle?  

- Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta i „zdrowa”?  

 

„Człowiek i jego działanie”– rozmowa z dzieckiem na temat właściwych i 

niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Dziecko wypowiada się na 

podstawie własnych doświadczeń. Rodzic kieruje rozmową tak, by wymieniały 

zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi. Rodzic  sam nie 

wymienia i nie opisuje żadnych zachowań.  

 „Taki świat”– rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Czy podoba ci się świat, w którym żyjecie? Co 
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chciałbyś w nim zmienić?  Co w tym celu trzeba zrobić?  - ćwiczenie logicznego 

myślenia, budowanie postawy proekologicznej, poszerzanie 

wiedzy przyrodniczej. Rodzic przeprowadza z dziećmi rozmowę podsumowującą 

informacje dotyczące dwóch tematów: tego, co stworzyła natura, a co jest 

wytworem człowieka, oraz działań dobrych i niedobrych dla środowiska. 

 

„Jak pomóc naszej planecie?” – giełda pomysłów, Rodzic  zadaje pytanie: Jak 

pomóc naszej planecie?, Co to znaczy dbać o środowisko?”   i wywołuje dyskusję. 

Dziecko podają jak najwięcej pomysłów, a potem może narysować swoje 

propozycje na arkuszu papieru - arkusz papieru, kredki, pisaki. 

 

 

❖ PIOSENKA : Ziemia, wyspa zielona  

https://youtu.be/uJBvuP8jEzs 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

Nie warto mieszkać na Wenus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

Powtarzam to każdemu.  

 

https://youtu.be/uJBvuP8jEzs
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Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi być bardzo zadbany.  

 

Chcę poznać życie delfinów  

I wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

I z kotem móc się bawić.  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi być bardzo zadbany.  

 

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

Niech z nieba uśmiecha się słońce,  

Pozwólmy ptakom śpiewać.  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi być bardzo zadbany. 

 
 
 
 
 
 

❖  Śmieci i ich recykling 
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„Co to?” – zagadka z wykorzystaniem 

znaczka recyklingu rodzic pyta :Czy 

wiecie, co oznacza ten rysunek? 

Odnalezienie znaczka na 

opakowaniach w domu. 

„Recykling” – burza mózgów. Dziecko 

próbuje odgadnąć, co znaczy słowo 

„recykling”. Rodzic w razie potrzeby 

wyjaśnia.  

 

Recykling - to czynności  zmierzające 

do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Recykling 

sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić na 

składowisko, przekształcają się w surowce do produkcji nowych materiałów. 

 

 „Co z tym zrobić?” – szukanie nowych zastosowań dla śmieci. Rodzic wykłada na 

podłogę różne przedmioty: plastikowe i szklane butelki, słoiki, gazety, rysunki 

dzieci z  makulatury, kartony, opakowania po różnych produktach, sznurki, 

Tłumaczy przy tym, że te rzeczy nie zmieściły się w koszu, bo jest ich tak dużo. 

Pyta dziecko Co z tym zrobić?, a ono podają swoje propozycje. rodzic pyta, jak 

można ponownie wykorzystać te przedmioty. Jeśli dziecko znajdzie zastosowanie 

dla któregoś przedmiotu, Rodzic odkłada go osobno, dzięki czemu zmniejsza 

się liczba rzeczy do wyrzucenia. (np. butelka plastikowa – do podlewania kwiatów, 

słoik na przyprawy w kuchni….)  

Praca techniczna -  „Ze starego coś nowego” –  wykonanie z surowców wtórnych 

np.  z wielu rzeczy można stworzyć coś nowego, zamiast wyrzucać je do kosza. 

(instrument, samochód, rakietę, zwierzątko z tektury……….) Coś dla inspiracji. 

https://youtu.be/hXbzUIOkzD0 

https://youtu.be/NokiCYTs-CU 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpady-komunalne
https://www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/recykling-w-polsce-recykling-odpadow-rodzaje-i-przyklady,11033.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/skladowisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/material
https://youtu.be/hXbzUIOkzD0
https://youtu.be/NokiCYTs-CU
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Zabawy matematyczne – segregowanie zakrętek wg. kolorów, rodzaju, wielkości, 

tworzenie rytmów np. żółty, zielony, biały, żółty …..,  

Liczenie zakrątek jednocześnie pokazując palcem, porównywanie – gdzie jest 

więcej, dodawanie, odejmowanie. 

 

„Jak segregujemy śmieci?” – „Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na 

temat segregacji śmieci: Dlaczego kosze mają różne kolory?  

 

❖ W kontakcie z naturą -  film edukacyjny dla dzieci.  

https://youtu.be/zleExE18fqQ 

 

https://youtu.be/zleExE18fqQ
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❖ Wprowadzenie litery  wielkiej i małej: Z, z: 

Zagadka  

Ma zmartwienie niemałe: 

czy jest biała w czarne paski? 

Czy jest czarna w paski białe? 

zebra - wyraz podstawowy 

z Z  

                           

zebra 
 

Prosimy o pokazanie litery: małej i wielkiej z,Z  

- Rodzic czyta wiersze, a dziecko klaszcze, kiedy usłyszy głoskę z 
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Ząbek zebry Zeni  

Zebrę Zenię ząbek boli , płacze Zenia, moli moi. 

Trzeba leczyć ząbek chory, nie zważając na humory. 

ząbek dentysta zaploombuje, Zenię biedną uratuje. 

Zajączki 

kica zając Zygmuśpo zielonej łące, 

a za nim kicają jeszcze dwa zające. 

Mama zajęczyca też się pokazała 

i zajączków biega już gromada cała. 

Zabawy z literą z 

- rysowanie litery na tacce kaszą 

- wyklejanie kształtu z plastekiny 

- wyszukiwanie litery w tekstach książek dla dzieci. 

- wyginanie kształtu z z drucików 

- układanie z klocków 

- wymyślanie wyrazów na głoskę z 

- rysowanie na kartce np. 5 przedmiotów rozpoczynających się na głoskę z 

(oczywiście to propozycje z których można skorzystać) 

Piosenka Ekokultura (sł. Natalia Łasocha, muz. Piotr Opatowicz, wokal 

Katarzyna Ignatowicz) 

https://youtu.be/6jIaQJIaNCs 

To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! /2x 

 

Gdy wychodzisz z pomieszczenia, 

wyłącz światło - to tak wiele zmienia. 

Zamiast autem czy skuterem  

wybierz jazdę autobusem lub rowerem. 

Kiedy zęby swe szorujesz, 

zakręć wodę, to jej nie zmarnujesz. 

https://youtu.be/6jIaQJIaNCs
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Porzuć toksyczne plastiki. 

wybierz ekotorby albo pojemniki. 

To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! /2x 

Pielęgnuj rośliny, drzewa, 

czystego powietrza nam potrzeba. 

Odpuść windę, idź po schodach, 

taki nawyk siły i wigoru doda. 

Poznaj kilka ważnych trików, 

wrzucaj odpady do pojemników. 

Wyłącz sprzęty elektryczne 

kiedy nie korzystasz - to ekologiczne. 

To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! /2x 

Uświadamiaj wszystkie dzieci, 

że w koszach lądują wstrentne śmieci. 

Pamiętaj, oszczędzaj papier, 

rysuj po dwóch stronach, wszak to proste takie. 

To nie żadna bzdura, niech zapanuje ekokultura! /2x 

 

❖ Smog – co to za stwór? 

• „Puste czy pełne?” – doświadczenie wykazujące istnienie powietrza. Należy  

przygotowuje dwie plastikowe butelki – jedną pełną wody, drugą pustą. Pytamy  

dziecko, co jest w butelkach. (Dziecko zapewne odpowie, że w jednej jest woda, a 

druga jest pusta). Rodzic wyjaśnia, że druga butelka również jest pełna, 

i demonstruje kolejne doświadczenie: Zanurza drugą butelkę w misce z wodą i 

naciska jej ścianki. Wydobywają się bąbelki powietrza. Wtedy rodzic pyta, co było 

w  środku. • dwie plastikowe butelki, miska z wodą •  

„Komu jest potrzebne powietrze?” – mapa myśli. Dziecko rysuje na niewielkich 

kartkach, komu potrzebne jest powietrze.  • kartki, kredki, duży arkusz papieru •  

„Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w 

świetle latarki. Rodzic  gasi w sali światło i zapala małą latarkę. Dzieci obserwują 
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powietrze w snopie światła, próbują dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie 

dziecko wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza. • latarka, duży arkusz papieru 

•  

„Miasto” – praca plastyczna. Dzieci wycinają z gazet prostokąty różnej wielkości i 

naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi czarną kredką 

rysują spirale – dym. • gazety, nożyczki, kleje, czarna kredka do rysowania 

 

Smog – słuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem z 

książki Sprężynek na tropie tajemnic – ekologia. 

 

Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–

tit, ti–tit!”, atakowało nas mimo szczelnie zamkniętych okien. 

–– Rany, jaki korek! – narzekał tata. 

–– Szybciej! – prosił Antek. 

–– Wolniej – prosiła mama. 

–– Nudzi mi się – jęczała Zosia. 

–– Pi… – popiskiwał pies. 

–– Daleko to jeszcze? – pytałem ja, Sprężynek. 

Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne „Brum, brum, ti–tit!”. 

Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za miasto. I od 

razu zrobiło się weselej. Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, 

żeby tata zwolnił (dziwne, bo jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście), Antek 

przestał prosić, żeby tata przyspieszył, nawet Zosia przestała się nudzić. Z 

pobocza machały do nas czerwone dęby, żółte brzozy i zielone choinki, pies 

pochrapywał cicho,  

a Zośka nuciła jakąś przedszkolną piosenkę. Nawet słońce świeciło jakby trochę 

jaśniej. 

–– Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła się mama. 

–– To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka. 

–– Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia. 

–– Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – roześmiał się Antek. 

–– A co to za różnica? – zapytała Zosia. 

–– Ten wasz smok jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu… 

–– Czyli na ogonie? 
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–– Zośka! – zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej: – Wasz smok pożarł barana 

nafaszerowanego siarką. Zgadza się? 

–– Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie 

rozumiała, czemu ten 

zielony potwór ma być „nasz”. 

–– Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym 

koniec podobieństw. 

Bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo? 

–– Prawda. 

–– Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata. 

–– A skąd się biorą takie smoki? 

–– Smogi! – poprawił Antek. – Skąd? No z tej… Z tego… – plątał się. 

–– Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu z pomocą 

tata. – Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin. 

–– Mnóstwo. 

–– Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez 

samochody, ale też przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – przerwał 

nagle tata. – Zobaczcie, jaki paskudny dom! 

Rzeczywiście, z komina małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu – 

gęstego, brązowoczarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. 

Wdzierał się do samochodu, łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy. 

–– A fe! – zawołała Zosia. 

–– Fe! – powtórzył za siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem. 

–– Psik! – kichnął pies. 

–– Co oni palą w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama. 

–– Śmieci – potwierdził tata. – A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego 

jest już bardzo zanieczyszczone – westchnął. 

–– A smog się cieszy – podsumował Antek. 
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 Ilustracja: Kraków – smog. 

Po przeczytaniu opowiadania R. zadaje dziecku pytanie: Co to jest smog?. 

Dziecko tworzą swoje definicje i wypowiada je. 

Następnie R. pyta: Jakie są przyczyny smogu? Wyjaśnia, że nie zawsze widać, że 

powietrze jest zanieczyszczone – przywołuje wcześniejszy eksperyment z latarką. 

• 

Jak pozbyć się smogu?. Dziecko podają swoje pomysły, a R. uzupełnia je w razie 

potrzeby (jazda komunikacją miejską / rowerem zamiast samochodem, niepalenie 

śmieci w piecach, filtry na kominach fabryk, nowoczesne piece w domach). R. 

opowiada, że powietrze zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, 

domy, bo wykorzystują węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd. 

Przyjazna urządzenia dla środowiska - Wiatraki 

Wyjaśnia, że wiatrak kręci się, popychany siłą wiatru, a to pozwala wytworzyć 

prąd, który później można wykorzystać.  

„Wiatraczek” – praca techniczna. R. przygotowuje dziecku kwadraty z papieru z 

wytyczonymi przekątnymi. 
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Dziecko nacina je w kierunku 

środka, ale zostawia do niego 

mniej więcej 3 cm. Następnie 

zawija płatki skrzydeł do środka 

i przykleja. Całość mocujemy 

pinezką przekładamy do korka 

lub patyka. • kwadraty z papieru 

z wytyczonymi przekątnymi, 

pinezka, klej, korek lub patyk •  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Co jeszcze mogę zrobić dla ziemi?  – ważne słowo woda 

„Kto i co może chorować?”– burza mózgów. Rodzic zadaje pytanie, a dzieci 

wymieniają swoje propozycje. 

Wysłuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej Chora rzeka. 

Śniła się kotkowi rzeka, 

Wielka rzeka, pełna mleka… 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Ale to jest chora rzeka. 

Jak tu pusto!? 

Drzewo uschło… 

Cicho tak – 

ani ptak, 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, 

ani żadna wodna roślina, 
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ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 

Mętny opar nad wodą się bieli. 

Chora rzeka 

nie rzeka 

tylko czeka, czeka, czeka… 

 

Rozmowa na temat wiersza. R. zadaje pytania:  

- Co się śniło kotkowi? Jak wyglądał świat w wierszu? 

- Dlaczego tak było?  

- Dlaczego rzeka była „chora”?  

- Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka „zachorowała”? 

- Czy wodę można uzdrowić?  

 „Oczyszczalnia ścieków” – doświadczenie. R. przygotowuje dziecku 

przezroczyste kubki. Na każdym stoliku znajdują się różne materiały: np. ścinki 

papieru, okruszki, fusy herbaty i kawy, papierki po cukierkach, brokat itd. 

Dziecko wlewa z dzbanka / kranu wodę do kubeczków, a następnie dodaje 

wybrane przez siebie substancje i miesza. R. pyta, czy ich woda jest czysta? Czy 

chciałyby taką wypić? Pyta, jak można ją oczyścić? 

R. proponuje zbudowanie oczyszczalni: 

Wręcza dziecku: 

–– lejek lub uciętą plastikową butelkę, 

–– ręcznik papierowy gazę lub ściereczkę, 

–– gumkę recepturkę, 

–– piasek, drobne kamyki, żwir, 

–– słoik / kubek. 

Wspólnie przelewają wodę przez przygotowaną oczyszczalnię, i obserwują jaka 

woda jest po przefiltrowaniu. Choć wydaje się czysta jednak, nie można jej pić, bo 

nie jest to prawdziwa oczyszczalnia. 

„Do czego potrzebna jest woda?”– mapa myśli. Dziecko wymienia pomysły. W 

razie potrzeby R. podpowiada.  
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„Mycie zębów” z płukaniem zębów z kubeczka i mycie zębów pod bieżącą wodą, 

którą zbieramy do miski.(sprawdzamy ile kubków wody zużyliśmy więcej). 

Podsumowanie: Zastanawiamy się czy zawsze potrzebujemy tyle wody, ile 

zużywamy, czy możemy ograniczyć jej użycie. Wodę należy oszczędzać, bo nie 

zawsze można ją ponownie użyć do picia, a wody pitnej na świecie jest niewiele, 

większość wody jest w oceanach i morzach, a ona jest słona i nie nadaje się do 

picia. • przybory do mycia zębów, miski, kubeczki • 

 

 

 Opowiadanie W poszukiwaniu wody (można przeczytać dziecku lub wspólnie 

wysłuchać i obejrzeć ilustracje do słuchowiska) 

https://youtu.be/SdQAa0A4XvA  opowiadanie czyta Krystyna Czubówna 

Promienie porannego słońca ogrzewały stok pagórka, na którym znajdowało się 

wielkie pole kukurydzy. Rośliny rosnące w równych rządkach delikatnie poruszały 

się na wietrzyku. Pole należało do myszki Terki mieszkającej w norce wykopanej 

w piasku u podnóża pagórka. Gdy tylko promienie słońca zajrzały do norki 

i przemknęły po futerku Terki, myszka obudziła się, przeciągnęła i natychmiast 

wyjrzała na zewnątrz. 

– No tak, na niebie nie ma żadnej chmury, dziś pewnie znów będzie niemiłosierny 

skwar – zmarszczyła brwi. 

– Jeśli dłużej nie będzie deszczu, to nici ze zbiorów. Wystarczyłby nawet krótki 

kapuśniaczek, by nawodnić moje pole. Mimo że dzień był piękny, a Terkę mieli 

odwiedzić jej przyjaciele – Tola, Pola i Urwis – myszka była bardzo smutna. 

Wprawdzie z zeszłorocznych zbiorów odłożyła sobie kilka nasion słonecznika na 

czarną godzinę, ale tego dnia nie zjadła śniadania. Zamiast tego chwyciła 

konewkę i ruszyła w kierunku strumyka. 

– Skoro mowa o deszczu… kiedy to ostatnio padało? – zastanawiała się po 

drodze. Nie mogła sobie jednak przypomnieć. 

– Prawdopodobnie bardzo dawno temu. 

https://youtu.be/SdQAa0A4XvA
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Gdy Terka dotarła do strumienia, między usychającymi liśćmi dostrzegła jedynie 

wąski pasek mętnej wody. 

– Nie wygląda to dobrze, w strumieniu jest coraz mniej wody. Jak tak dalej 

pójdzie, nie będę miała czym podlewać mojej kukurydzy – mruknęła do siebie 

Terka, niepokojąc się coraz bardziej. Myszka nabrała wody do konewki i wróciła 

na pole. Najpierw podlała najmniejsze rośliny, a glina polana wodą zaskwierczała 

cicho. Na szczęście liście kukurydzy zaczęły odzyskiwać sprężystość i kolor. Terka 

wróciła do strumienia, czując, że promienie słońca stają się coraz bardziej gorące. 

Przed wieczorem strużka strumienia tak się skurczyła, że myszka nie mogła już 

nabrać więcej wody. Pracując ciężko od rana, Terka nie miała czasu myśleć 

o przyjaciołach, Toli, Poli i Urwisie. Wracając do domu, spostrzegła, że właśnie 

dotarli pod jej norkę. 

– Cześć Terko! – Tola krzyknęła z daleka. – Witaj kochana Terko! Jak długo się nie 

widzieliśmy! – zawtórowali jej Urwis i Pola. Myszka pomachała do nich radośnie. 

Jak dobrze było zobaczyć starych przyjaciół po tak pracowitym dniu! Filiżanka 

herbaty i długie rozmowy z bliskimi zawsze potrafią rozweselić. 

Następnego ranka słońce znów obudziło Terkę, która wyjrzała ze swojej norki 

i zastanawiała się, co przygotować przyjaciołom na śniadanie. To, co zobaczyła 

przed norką, bardzo ją zaskoczyło. Z początku nie mogła uwierzyć własnym oczom 

– ktoś wykopał ogromne dołki na skraju jej pola! 

– Urwis, czy to ty wykopałeś te dołki w mojej kukurydzy? – spytała Terka Urwisa 

siedzącego niedaleko przy granicy jej poletka. 

– Ja? Skąd! Myślałem, że to ty je wykopałaś. 

– Urwis był szczerze zdziwiony pytaniem Terki. Myszka podbiegła bliżej pola, by 

dokładnie przyjrzeć się zniszczeniom. Jedna, dwie, trzy… dziesięć dziur wielkich 

jak kratery wulkanów! 

– Nie dość, że moja kukurydza wysycha, to jeszcze ktoś postanowił zupełnie ją 

zniszczyć! Te dziury uszkodzą korzenie kukurydzy i teraz już na pewno cała 

uschnie! – Myszka była bardzo zła. 



21 
 

Nagle nieopodal dostrzegła kosa, który próbował znaleźć choć ziarenko 

pożywienia w wysuszonej na wiór ziemi. 

– Hej, kosie! – zawołała. 

– Nie widziałeś, kto wykopał te dziury w moim polu? Kos przerwał na chwilę 

poszukiwania i podniósł głowę. – Nie, nie widziałem. Mam swoje własne 

zmartwienia – zaskrzeczał jedynie, po czym wrócił do dziobania w ziemi. Terka nie 

dała jednak za wygraną. 

– Nikt nie ma prawa tak postępować! Sama zakopię te dziury i będę pilnować 

mojego pola przez cały dzień! –Pola, Tola i Urwis, widząc co się dzieje, szybko 

podbiegli do Terki, chcąc jej pomóc. Wspólnie przekopywali i usypywali ziemię, 

dopóki nie zasypali wszystkich dziur. Po męczącym upalnym dniu spędzonym na 

polu, wszyscy wcześnie poszli na zasłużony odpoczynek i szybko zapadli w głęboki 

sen. 

Następnego dnia Terka z samego rana wyjrzała z norki. Niestety i tym razem jej 

pole pokryte było licznymi dołkami. Ba! Było ich nawet więcej niż poprzedniego 

dnia! Jedna z dziur była tak wielka, że nawet Tola nie byłaby w stanie jej 

przeskoczyć. 

– Urwis, Tola! Nie słyszeliście w nocy żadnych hałasów? – spytała rozzłoszczona 

Terka. 

– Co takiego? – spytał Urwis, który jeszcze nie widział pobojowiska na polu Terki. 

– Nie… dlaczego pytasz? Znów coś się stało? 

– Sami zobaczcie! – odparła zrezygnowana myszka. Przyjaciele podeszli do Terki 

i pobledli. Rzeczywiście, naliczyli więcej dołków niż poprzedniego dnia. 

– Dlaczego ktoś to robi? – spytała zaskoczona Tola. – Jeśli to miał być żart, wcale 

nie jest śmieszny – przyznała Pola. Gdy przyjaciele otrząsnęli się z szoku, Pola 

postanowiła zawołać małego pluskwiaka, który spijał sok z ogromnego skrzypu 

polnego. 
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– Przepraszamy, panie pluskwiaku! – krzyknęła. 

– Ktoś zniszczył pole naszej przyjaciółki, Terki! Czy widział pan albo słyszał tu 

kogoś? Tych łobuzów musi być więcej, nikt nie dałby rady sam wykopać tylu 

dołków! – Pluskwiak pokręcił głową. 

– Nie, nie, nie powiem… obiecałem, że nie powiem… więcej mnie o nic nie 

pytajcie! – mruknął. 

Zanim przyjaciele zdołali cokolwiek odpowiedzieć, już go nie było. Tym razem 

minęło dużo czasu, zanim Terka z powrotem się rozchmurzyła, w końcu jednak 

podskoczyła i powiedziała do siebie: – Nie przechytrzą mnie! Ja im jeszcze 

pokażę! Zaczęła węszyć wokół wykopanych dołów czułym mysim noskiem. Po 

chwili zauważyła, że od dołków biegną dziwne, małe rowki. Co jeszcze 

dziwniejsze, wszystkie te rowki prowadziły do ogrodu jej sąsiada! Terka nigdy 

u niego nie była, bo – mówiąc szczerze – trochę się bała. Ogród wyglądał na dziki, 

był okropnie zapuszczony. I w dodatku jeszcze te hałasy, które stamtąd 

dochodziły! Zawsze, gdy Terka słyszała bzyczenie owadów i dziwne świergoty, 

wolała trzymać się własnego czystego poletka. 

– Mam pomysł – oznajmił Urwis. – Może schowamy się za tymi krzakami 

i kamieniami? Poczekamy do nocy i sprawdzimy, kto wykopuje te dziury! Co o tym 

myślicie? 

Przyjaciele zgodzili się na pomysł psiaka. To był świetny plan. Niestety, tej nocy 

nie wydarzyło się nic dziwnego. Terka, Pola, Tola i Urwis musieli parokrotnie 

truchtać w kółko, skakać i szczypać się w łapki, by nie zasnąć. Niestety, nad 

ranem sen w końcu ich zmógł. Nagle głośne uderzenie jako pierwszą obudziło 

Tolę! 

– Aaaaa! – rozległo się z jednej z dziur. Tola, nie czekając na przyjaciół, pobiegła 

w stronę źródła dźwięku. 

– Aaaaa! – tym razem krzyknęła kotka. W szarej mgle poranka coś wielkiego 

wychyliło się z dziury w ziemi. Stworzenie miało jedną wielką stopę i ogromne 

oczy osadzone na czułkach. Było tak ogromne jak sama Tola! 
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– Urwis! Pola! Terka! Pomocy! To potwór! Ogromny potwór! – kotka krzyczała, co 

sił w płucach. 

– Gdzie? Gdzie jest potwór? – spytał potwór i zaczął rozglądać się dookoła. 

– Jak to gdzie? Przecież to ty jesteś potworem! – wyjąkała przerażona Tola. Stwór 

wyciągnął przed siebie lusterko, przyjrzał się sobie i przemówił. 

– Cóż, wiele można o mnie powiedzieć, ale czy także to, że jestem potworem? 

Och, zapomniałem… wiem, czemu tak głośno krzyczałaś! Myślisz pewnie, że 

jestem ogromny, ale tak naprawdę to tylko sztuczka. – Potwór zaczął się śmiać. – 

Lepiej spójrz pod nogi, tu, do dziury… 

Tola, a za nią reszta przyjaciół, którzy przed chwilą wyskoczyli z kryjówki, spojrzeli 

tam, gdzie kazał im stwór. Od razu spostrzegli drewnianą deskę na kółkach 

i ustawiony na niej stojak z dużym szkłem powiększającym. Na stojaku stał nie 

kto inny jaka… ślimak! Ślimak imieniem Tyk. 

Na pierwszy rzut oka widać było, że Tyk jest bardzo pracowitym ślimakiem, który 

zabierał ze sobą wszystkie rzeczy potrzebne mu do pracy. Na każdym czułku nosił 

dziwne okulary. Do muszli miał przyczepione wiertło i młotek. 

– Naprawdę się mnie przestraszyłaś? – Ślimak wciąż się uśmiechał. 

– Przepraszam. Zbudowałem ten wózek ze szkłem powiększającym, by nikt na 

mnie nie nadepnął. Dzięki temu wynalazkowi wyglądam na ogromnego pięknego 

ślimaka! – pochwalił się, po czym poprawił muszkę zawiązaną nad ogrodniczkami. 

– Tyku, czy to ty robisz dziury w moim ogrodzie? – spytała ze złością Terka. 

– Jak ci nie wstyd? Przez ciebie cała moja kukurydza uschnie! A poza tym 

spulchnianie ziemi to praca myszy i nornic! 

– Tak, to byłem ja – oznajmił Tyk. – I muszę przyznać, że też wiem co nieco na 

temat kopania i spulchniania ziemi, mimo że nie mam takich łapek jak ty – dodał 

z dumą, po czym wskazał na coś, co znajdowało się obok niego. Dopiero teraz 

Terka dostrzegła przedmiot, który wyglądał jak żelazna ręka. Z pewnością był to 
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kolejny wynalazek Tyka. Obok zaś stały wózki wypełnione sadzonkami krzewów 

i drzewek. Złość Terki przybrała na sile. 

– Czyli chcesz tu posadzić drzewa? Nie wiesz, że ich korzenie wypiją całą wodę 

i nic nie zostanie dla mojej kukurydzy?! 

– Ależ Terinko, kochana! Nie bądź zła! Ja tylko próbuję ci pomóc, nie chcę ci 

zaszkodzić! – wykrzyknął Tyk. – Wiem, że jak każda polna mysz uwielbiasz ziarna 

i jesteś bardzo dumna ze swoich upraw. Ale spójrz na to z innej perspektywy. 

Twoje pole wysycha, a gdy pada na nie deszcz, cała woda spływa w dół wzgórza. 

Woda nie wsiąka w spieczoną słońcem glinę i spływa między rzędami kukurydzy – 

jak w wodnej zjeżdżalni. Na polu nie zostaje ani kropla. W jaki sposób nawodnisz 

kukurydzę? Wkrótce stanie się żółta i zwiędnie. 

– Zatem czemu chcesz posadzić tu drzewa? Wiesz, ile wody one potrzebują? 

Wypiją z ziemi wszystko, co w niej zostało. A kiedy spadnie deszcz, też zagarną go 

dla siebie. 

– Odwrotnie! Drzewa zatrzymają wodę w glebie! Pokażę ci… ale proszę, 

wyciągnijcie mnie najpierw z tej dziury – poprosił Tyk. 

Gdy Pola, Tola i Urwis wyciągnęli Tyka i jego sprzęt z dziury, ślimak zrobił miejsce 

w jednym ze swoich wózków i zaprosił do niego Terkę. Po chwili wahania myszka 

wskoczyła na wózek i pozwoliła ślimakowi zawieźć się pod najbliższe drzewo 

rosnące niedaleko jego ogrodu. Tyk zaczął kopać ziemię pod drzewem. Po chwili 

poprosił, by Terka podeszła bliżej. 

– Ziemia jest trochę wilgotna… ale jak to możliwe? – Terka była zaskoczona, gdy 

wyciągnęła łapkę i dotknęła ziemi pod drzewem. 

– Drzewa potrafią zatrzymywać wodę pochodzącą z powietrza – wyjaśnił Tyk. – 

Korzenie pochłaniają wodę, gdy pada. Najmniejsze z nich tworzą maleńkie tunele 

głęboko w ziemi. Woda przesiąka do nich i tam pozostaje. Gdy jest sucho, drzewa 

mogą czerpać wilgoć z tych awaryjnych zasobów. 

Tola, Pola i Urwis musieli przyznać Tykowi rację. Słyszeli o pozytywnym wpływie 

drzew, zanim jeszcze odwiedzili Terkę. 
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– Ale to nie wszystko, drzewa potrafią o wiele więcej. Pokażę ci. – Zachęcił Tyk. 

Razem z Terką wjechali do ogrodu ślimaka. Na miejscu myszka wyskoczyła 

z wózka, wzięła głęboki wdech i rozejrzała się z ciekawością. Ogród pełny był 

drzew i krzewów obrośniętych pnącymi roślinami. Terka dostrzegła grządki 

z dyniami, ziemniaki, ogórki, kukurydzę, buraki, groszek, a także truskawki i zioła 

rosnące między chwastami. Od bzyczenia i buczenia setek owadów w ogrodzie, 

Terce aż zakręciło się w głowie. Pośrodku stał piękny drewniany dom z zielonym 

dachem. Była to pracownia Tyka. 

– Jakim cudem mogę tu swobodnie oddychać i nie czuć skwaru w powietrzu? – 

spytała z ciekawością Terka. 

– To dzięki drzewom i innym roślinom – wyjaśnił Tyk. – Dają chłód i cień. Oraz to. 

I Tyk poprowadził Terkę jeszcze dalej w głąb ogrodu. Znajdowała się tam 

niewielka sadzawka. 

– Wow! Woda jest tu dosłownie wszędzie! – Cóż, my, ślimaki potrzebujemy 

chłodu, by nie wyschnąć – przyznał Tyk. 

– A skoro w mojej sadzawce jest tak dużo wody, może i z nowej pojawi się jej 

wystarczająco do podlania Twojego poletka – powiedział Tyk. 

Terka była zaskoczona. Dopiero teraz zorientowała się, że Tyk ‚ wykopał dziury nie 

tylko do posadzenia drzew. W części pola kukurydzy, które znajdowało się 

najbliżej jej ogrodu, dziura była tak duża, że mogłaby pomieścić podobną 

sadzawkę. Tyk zrobił to, by pole Terki nie wyschło… 

Gdy tylko ślimak zorientował się, o czym myśli Terka, zarumienił się. A to nie lada 

rzecz dla ślimaka! 

– Cóż, pomyślałem, że… – zaczął wyjaśniać – Że powinienem zrobić coś 

przydatnego nie tylko dla mojego ogrodu, ale i dla twojego pola. No wiesz… – 

nagle Tyk zaniemówił i schował się do swojej muszli. 

Terka rozejrzała się po ogrodzie, chłonąc wzrokiem wszystkie rośliny i myśląc 

o ich korzeniach. W końcu spojrzała na Tyka. – Tyk, nie chowaj się przede mną! 
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Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, po prostu trzeba było powiedzieć mi o tym 

wcześniej! – powiedziała. 

Tyk niepewnie wychylił głowę ze swojej muszli. 

– Czyli mogę dalej sadzić drzewa na twoim polu? – spytał. 

– Oczywiście! Pomogę ci. I jestem pewna, że moi przyjaciele też wezmą w tym 

udział. Tyk postanowił całkiem wyjść z muszli. Na jego twarzy pojawił się szeroki 

uśmiech. W końcu Terka go posłuchała! Opowiedział jej o sadzawkach, 

mokradłach i ścieżkach ułożonych z pokruszonej kory. Zasugerował nawet zmianę 

jednego wielkiego pola kukurydzy na kilka mniejszych pól z różnymi warzywami – 

kukurydzą, ziemniakami i burakami. Poradził również, by myszka między małymi 

poletkami posadziła krzewy lub zasiała trawę, dzięki czemu będzie mogła ocalić 

swoje pole przed wyschnięciem. Tyk miał tyle pomysłów! A Tola, Pola i Urwis? 

Byli zachwyceni, że zyskali nie tylko nowego przyjaciela, który postanowił pomóc 

Terce w jej zmaganiach z suszą, ale także, że dowiedzieli się tylu pożytecznych 

rzeczy… 

 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych • piłka  

1. „Piłka i zwierzątko” – dziecko ustawia się na wyznaczonej linii. R. mówi nazwę 

zwierzątka i gdy dziecko złapie naśladuje ruchy zwierzątka. Powtarzamy  kilka 

razy. 

2. „Maszeruje przedszkolak” – dziecko truchta po kole. Na komendę R.: W prawo 

zwrot! – dziecko naśladuje maszerujących żołnierzy.  

3. „Pingwiny” – dziecko porusza się truchtem na piętach, ręce trzyma wzdłuż 

tułowia.  

4. „Bociany” – dziecko podnosi wysoko kolana i klaszcze z wyprostowanymi 

ramionami, mówi: kle, kle…  

5. „Baletnice” – dziecko wspina się na palce, ręce maj złączone nad głową tak, 

aby ich palce się dotykały. Kręcimy się w koło, raz w jedną, raz w drugą stroną. 

6. „Pajacyki” – dziecko skacze – nogi w rozkroku, podskok i nogi razem. Podczas 

rozkroku dziecko klaszcze nad głową, gdy nogi są razem, dzieci układają ręce 

wzdłuż tułowia.  
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7. „Kolory” – dziecko siada w siadzie skrzyżnym, R. mówi nazwy różnych kolorów i 

rzuca do dziecka piłkę. Gdy powie: Czarny! – dziecko nie łapie piłki. Jeśli nie złapie 

piłki lub złapie, gdy R. powie: Czarny! – wykonuje trzy przysiady. Wspólna zabawa 

z dziećmi ze zmianą ról, dostarczy dziecku wiele radości. 

 

I jeszcze kilka propozycji zabaw. 

W co się bawić w domu. 

 https://ogrod-pedagogiczny.blogspot.com/2020/03/skarby-ukryte-w-domach-

czyli-w-co-sie.html?m=1 

Lubimy się ruszać: Zakręć i ruszaj się śmiało; Ruletka 

https://wordwall.net/pl/resource/1210238 

https://wordwall.net/pl/resource/1127816 

Ćwiczenia buzi i języka - głoski szumiące 

https://wordwall.net/pl/resource/982231 

 

Krótka informacja jak wspierać motywację dziecka. 

Jak wspierać motywację wewnętrzną dziecka? 

O kimś, kto silnie wierzy w powodzenie własnych działań, mówi się m.in., że jest 

mocno zmotywowany. Skąd zatem pochodzą jego siła i energia, które dają mu 

odwagę do podejmowania wyzwań i stawiania czoła niepowodzeniem przy 

jednoczesnym przekonaniu, że ma to sens? 

Jak wspierać motywację dziecka? 

W psychologii rozróżnia się dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną 

Motywacja zewnętrzna sięga do tego, co ukryte w świecie, co jest poza 

jednostką. Opiera się w dużej mierze na systemie kar i nagród. Takie warunkowe 

https://ogrod-pedagogiczny.blogspot.com/2020/03/skarby-ukryte-w-domach-czyli-w-co-sie.html?m=1
https://ogrod-pedagogiczny.blogspot.com/2020/03/skarby-ukryte-w-domach-czyli-w-co-sie.html?m=1
https://wordwall.net/pl/resource/1210238
https://wordwall.net/pl/resource/1127816
https://wordwall.net/pl/resource/982231
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podejście pozwala być może na uzyskanie potencjalnie szybkich efektów, lecz 

niestety są one krótkotrwałe. Dzieci się z nimi nie identyfikują; jeśli są 

motywowane zewnętrznie – wytwarzają w sobie m.in. skłonność do rywalizacji 

bądź działania nastawionego typowo na cel (dążenie do uzyskania nagrody bądź 

uniknięcia kary).  

Z kolei motywacja wewnętrzna swoje źródło upatruje w samym człowieku. Kiedy 

dorośli odnoszą się do tego, na czym zależy dziecku, co jest dla niego ważne itp., 

sprawiają, że podczas wykonywania określonej czynności rozwija się w nim 

poczucie satysfakcji, radość i zadowolenie. Motywacja wewnętrzna nie wymaga 

dyscyplinowania i napominania. Sprawia, że dziecko podejmuje aktywność, 

ponieważ dostrzega sens swego działania. 

Prof. B. Schwartz podkreśla, że to, w jaki sposób funkcjonuje człowiek, w dużej 

mierze zależy od warunków, jakie mu stworzymy. Dlatego tak ważną rolę we 

wzmacnianiu dziecięcej motywacji odgrywają dorośli i środowisko 

funkcjonowania. To, czy rodzice sięgają po narzędzia motywacji zewnętrznej, czy 

starają się motywować swoje dziecko wewnętrznie, przekłada się na jego 

postawy, nastawienie, a także determinuje jego zachowania. 

Doceniaj swoje dziecko 

Dawniej, w niektórych systemach rodzinnych nie było miejsca na 

komplementowanie dzieci. Kierowano się przekonaniem, że pochwały mogą je 

zepsuć, rozpuścić. Zdarza się nawet, że rodzice częściej odnosili się do tego, co 

się nie udało, a dziecięce sukcesy pomijali bądź trywializowali. Na szczęście 

współczesna psychologia zwraca uwagę na to, jak ważne jest docenianie dzieci 

przez osoby dla nich ważne. Coraz więcej mówi się o tzw. „pakowaniu walizki” – 

co rodzic “włoży”, dziecko może później “wyjąć”. Dziecko, słysząc wzmacniające 

komunikaty, otrzymuje pewność siebie i adekwatną samoocenę, doświadczając 

bezwarunkowej miłości, dostaje poczucie własnej wartości. A to bagaż na całe 

życie. Warto doceniać i komplementować dzieci w sposób, który wzmacnia ich 

motywację wewnętrzną.  
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Dlatego zamiast pochwał, które nic nie wnoszą i opierają się na generalizacji 

określonego zachowania (np. “Świetnie!”, “Ale się postarałeś”, “Zuch 

chłopak/dziewczyna!”), można: 

• okazać dziecku wdzięczność, np.: “Kiedy patrzę na twój rysunek (i widzę: 

słońce i plażę), to czuję radość, ponieważ przypominają mi się nasze 

wakacje, a spędzanie wspólnego czasu jest dla mnie bardzo ważne”, 

• odnieść się do procesu zamiast oceniać dziecko, więc ZAMIAST: “Jesteś 

doskonałym konstruktorem” MOŻNA: “Podoba mi się, w jaki sposób 

planujesz budowanie: najpierw ułożyłeś wszystkie klocki, potem wybrałeś 

te najdłuższe do budowy mostu” – komunikaty odnoszące się do procesu 

(w tym: postawy, wybranej strategii, wytrwałości, uzyskanej poprawy itp.) 

wzmacniają motywację wewnętrzną, 

• opowiedzieć o swoich odczuciach, np.: “Cieszę się, kiedy po wejściu do 

domu widzę poustawiane buty”, 

• prawdziwie podziękować, np.: “Dziękuję, że zaniosłeś swoje pranie do 

pokoju. Dzięki tobie zyskałam więcej czasu na odpoczynek”, 

• odzwierciedlić emocje (i zachowanie) dziecka, wczuć się w jego 

sytuację, np.: “Widzę, że bardzo się cieszysz na odwiedziny Jasia. Lubisz 

się z nim bawić, ponieważ budujecie z twoich ulubionych klocków i robicie 

wyścigi samochodowe”. 

Dzieci przeglądają się w oczach dorosłych i to, co słyszą, na stałe zapada im w 

pamięć. Wzmacniające komunikaty (np. podziękowanie, odzwierciedlanie, 

wdzięczność) budują wiarę w siebie i zachęcają do kolejnych prób. Sprawiają, że 

podejmowany wysiłek wynika z wewnętrznej potrzeby (tak działa właśnie 

motywacja wewnętrzna!), a nie wyłącznie z chęci usłyszenia: super, dobra robota!  

 Do zobaczenia !!!  Pani Gienia i Pani Marzenka 


