
6-LATKI 

GRUPA IX TĘCZOWA KRAINA 

 

ŚRODA   14 KWIETNIA 

TEMATYKA TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMAT DNIA: SEGREGUJEMY ODPADY 

 

Propozycje zadań i aktywności: 

1. Zapraszamy na poranną gimnastykę 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. „Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza. 

 

Rodzic czyta polecenie: 

 

Za chwilę zamienimy pokój w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Będę czytać wiersz, a Twoim 

zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszysz. Postaraj się również ilustrować różne 

uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, 

zdenerwowanie, radość. 

Przygotuj się do wyprawy: zmieńcie kapcie na buty, zawiążcie sznurówki, włóżcie czapki itp. 

(Rodzic prosi dzieci o ilustrowanie ruchem tych czynności). 

 

(Należy zwrócić uwagę modulację głosu podczas wersów wiersza dotyczących emocji 

bohaterów). 

"Łąka" 
Małgorzata Strzałkowska 

 

Jak tu pięknie dookoła! 

Strumyk szemrze, kwitną zioła, 

skaczą żabki, buczą bączki 

– jak nie lubić takiej łączki? 



Pośród kwiatków sobie łażą 

Ala, Ola, Staś i Kazio. 

Nagle patrzą – jakiś dołek, 

a w tym dołku jest tobołek. 

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam… 

– Patrzcie! Stos papierków, 

trzy butelki, pięć cukierków, 

jedna guma… 

– Już wyżuta… 

– Dwie gazety i pół buta, 

dwie torebki, cztery puszki… 

– I zużyte trzy pieluszki! 

– Ktoś na łące biwakował 

i te śmieci tu wpakował. 

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu… 

– Zamiast zabrać je do domu. 

– Wiecie, jak tak dalej będzie, 

jak będziemy śmiecić wszędzie, 

to się Ziemia zdenerwuje, 

tak że każdy pożałuje! 

– Będzie miała dość brudasów, 

bo jest miła, lecz do czasu! 

– Zagra wszystkim nam na nosie 

i przepadnie gdzieś w kosmosie, 

a my zostaniemy sami, 

płynąc luzem pod gwiazdami… 

A więc póki krąży w kółko, 

niech się brudas puknie w czółko!!! 

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 

A jak nie – to marsz do kąta. 

Pytania do wiersza: 

 

 W jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

 Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?  

 Co znalazły na łące?  

 Jak się wtedy poczuły?  

 Jak ty byś się czuł/czuła się w takim zaśmieconym miejscu?  

 Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?  

 Czy przypominasz sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?  

 Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie 

posprzątać?  

 Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?  

 Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?  

 

Rodzic może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, jeśli dziecko 

ma trudność z odpowiedzią na pytania.  



Warto wspomnieć, że rada autorki „marsz do kąta” jest żartem. 

Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie sprzątnąć. 

 

3. „Jak segregować śmieci”  - bajka edukacyjna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c 

4. „Segregacja śmieci”-  gra  

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html 

 

5. Wykonaj Kartę Pracy: KP 2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami 

właściwych pojemników na odpady; KP 3a – liczenie pojemników, rysowanie po 

śladzie, czytanie wyrazów, łączenie ich z właściwymi pojemnikami. 

 

Propozycje aktywności na popołudnie: 

1. „Mam zasady na odpady”  - zapraszamy do posłuchania piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8 

2. „Kółko i krzyżyk” – do tej gry możemy wykorzystać nakrętni w dwóch kolorach. Dzieci 

rysują planszę wg wskazówek rodzica, który wyjaśnia zasady gry: gracze na zmianę 

układają na planszy swoje nakrętki. Wygrywa ten, kto jako pierwszy ułoży trzy nakrętki 

w jednej linii poziomej, pionowej lub na skos. 

3. Ćwiczymy dodawanie w zakresie 10. 

https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10_51_4 

 

 

Życzymy miłej zabawy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c
https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html
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