
Temat  tygodnia: „Chronimy środowisko”.  

22. IV. 2020 rok (środa) 

„Zabawy z gazetami” – orientacyjno – porządkowe. 

Wiatr – dziecko rozkłada gazetę i lekko nią porusza, faluje, a następnie dmucha, by 

wprowadzić ją w ruch. 

Deszcz – dziecko stuka w gazetę opuszkami palców: lekko, mocno. 

Parasol – dziecko biega swobodnie po pokoju, na hasło rodzica „deszcz” chowa się pod 

gazetą jak pod parasolem. 

Kałuże – dziecko rozkłada gazety na dywanie, a następnie biega, przeskakując i omijając 

„kałuże”. 

 

„Przedstawienie” – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej, rozmowa dotycząca treści. 

W klasie wielkie poruszenie. 

Występują dziś na scenie 

Ala, Ola, Ewa, Basia, 

Kuba, Kazio, Staś i Kasia. 

- Na odpady nie ma rady. 

Nie schowamy do szuflady 

gór odpadów oraz śmieci. 

- Wiedzą o tym nawet dzieci! 

- Na odpady nie ma rady, 

lecz nie płaczmy, bez przesady –  

aby na to coś zaradzić, 

trzeba z głową je gromadzić. 

- Segregujmy je dokładnie 

zamiast wrzucać jak popadnie. 

- I od dzisiaj śmiećmy z głową, 

nowocześnie, postępowo! 

- Czyś jest biedny, czy bogaty, 

kładź oddzielnie szkło i szmaty, 

i przedmioty metalowe, 

i odpady plastikowe. 

- Recyklingu dobre duszki 

prędko zrobią z puszek puszki, 

buteleczki z buteleczek, 

pudełeczka z pudełeczek. 

- A ze szmat, z makulatury –  



pism i książek całe góry! 

- Niech się wreszcie normą stanie 

wtórne wykorzystywanie! 

Jaś brwi zmarszczył, myśli, myśli… 

- Kupmy koszyk na ogryzki! 

Próbę recyklingu zróbmy 

i na jabłka je przeróbmy! 

Skrupulatnie sortuj śmieci, 

nie wyrzucaj ich jak leci. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza. Pytania do dziecka: Jakie imiona miały 

dzieci występujące w wierszu? Jakie rady przekazały dzieci? Dlaczego trzeba segregować 

odpady? Przypomnienie dziecku wyglądu (koloru) poszczególnych pojemników na śmieci. 

 

 

 

 

 

„Butelkowe kręgle” – zabawa z elementem toczenia i celowania. 

Rodzic przygotowuje butelki, które napełnia wodą oraz piłkę. Dziecko celuje piłką do 

ustawionych na końcu pokoju butelek. Następnie liczy ilość przewróconych butelek. To samo 

wykonuje rodzic. Dziecko również przelicza, mówi kto przewrócił więcej butelek, kto mniej. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 



„ Który pasek dłuższy, który krótszy” – zabawa matematyczna. 

Rodzic przygotowuje 5 pasków z papieru: 3 różnej długości, 2 takiej samej długości. Pytania 

do dziecka: Ile jest wszystkich pasków? Policz. Który pasek jest najdłuższy? Który najkrótszy? 

A które są takiej samej długości? Jak można rzeczywiście to sprawdzić? Rodzic  przygotowuje 

różne miarki, linijki, tasiemki, kawałki sznurków. Dziecko manipuluje nimi, mierzy paski i inne 

przedmioty, określa co jest długie, co krótkie, co ma taką samą długość. 

 

„Segregujemy śmieci” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie według podanej cechy. 

Rodzic przygotowuje trzy pudełka w trzech kolorach (jeśli nie ma takiej możliwości mogą to 

być kartki w trzech kolorach): niebieska z napisem papier, żółta – plastik, metal, zielona – 

szkło. Na dywanie rodzic rozkłada różne przedmioty (śmieci), np. butelki szklane, słoiczki, 

pudełka po jogurtach, po serkach, butelki plastikowe, papierki, gazety itp. Dziecko ma je 

posegregować.  

Po zabawie utrwalamy wiedzę dziecka. Pytania do dziecka: Dlaczego kosze (lub zastępują je 

kartki) mają różne kolory? Co to znaczy segregacja? Dlaczego należy segregować śmieci? Co 

można zrobić np. z zebranej makulatury? 

 

Praca z kartą pracy str 28 – rozwijanie logicznego myślenia. 

Dziecko segreguje śmieci zgodnie z podaną zasadą: plastik, szkło papier. Na następnej stronie 

szereguje puszki od najmniejszej do największej. 

 

 

 

 

 

 


