
TYGODNIOWA TEMATYKA: „Dbamy o naszą planetę” 

ŚRODA 14.04.2021r. 

Temat: „Śmieci” 

1. Co to jest recykling? – rodzic wyjaśnia dziecku co znaczy słowo 

„recykling” – to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ilości 

odpadów, przetwarzanie odpadów na coś, co można ponownie 

wykorzystać (ze starego coś nowego). 

 

2. „Co z tym zrobić?” – szukanie nowych zastosowań dla śmieci. 

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

dbWWEVl0tA&ab_channel=Banki%C5%BBywno%C5%9Bci 

 

3. „Ze starego coś nowego” – praca z KP4.3b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna 

utrwalająca zasady segregacji śmieci, poszerzanie wiedzy 

proekologicznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej i 

zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi.  

 

4.  „Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na temat segregacji 

śmieci. Rodzic zadaje dziecku pytanie: Dlaczego kosze mają różne 

kolory?, a te próbują na nie odpowiedzieć 
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5.  „Kosze” – utrwalenie wiadomości na temat segregowania śmieci z 

wykorzystaniem KP4.4a.  

 

6. „Czy dobrze?” – praca z KP4.4b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna utrwalająca 

zasady segregacji śmieci. Rodzic  mówi dziecku, że do zwykłych koszy 

nie wyrzuca się: baterii, leków, żarówek, opon, AGD i RTV. Są dla nich 

przeznaczone specjalne punkty zbiórki.  

 

7. „Jak długo?” – zwrócenie uwagi na problem długiego rozkładania się 

niektórych śmieci. Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie: Co się dzieje 

ze śmieciami, które nie trafiają do odpowiednich pojemników?.  

Rodzic wyjaśnia, że wiele śmieci rozkłada się bardzo długo. Opowiada o 

butelkach znalezionych w ziemi albo na dnie morza, które mogą mieć setki lat.  

 
 

8.„Co dłużej?” – praca z KP4.4b, ćw. 2 – określanie, które odpady 

rozkładają się dłużej.  

 

 



A żebyście się za bardzo nie nudzili popołudniem, mamy dla Was 

kolejne zadania  

 

1. „Eko i nieeko” – zabawa ruchowa. Dziecko stoi na dywanie. Rodzic 

odczytuje zdania, a dziecko ocenia, które z prezentowanych sytuacji są 

„eko”, a które nie.  

Gdy usłyszą zdanie, które zakwalifikują jako opis sytuacji „eko”, mówią 

poniższą rymowankę i wykonują  wskazane ćwiczenia: 

To jest bardzo eko, (dzieci podskakują) 

fantastyczny styl życia, (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami) 

każdy ekoludek (wskazują osoby z koła) 

chwali taki sposób bycia. (rytmicznie klaszczą w dłonie) 

 

Gdy ocenią, że dana sytuacja nie jest „eko”, mówią inną rymowankę i wykonują 

wskazane ćwiczenia: 

Takie zachowanie strasznie mnie oburza, (dzieci tupią nogą i podpierają się 

rękami pod boki) 

szkoda dla środowiska jest bardzo duża. (kreślą dwiema rękami przed sobą duże 

koło) 

Złość i smutek ogarnia wszystkie ekoludki. (wskazują wszystkie osoby z koła) 

To wcale nie jest problem malutki. (kręcą głową i wykonują przysiad na słowa 

„problem malutki”) 

Przykładowe zdania: 

–– Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło. 

–– Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie. 

–– Ktoś wyrzucił śmieci do lasu. 

–– Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki. 

–– Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda. 

–– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z 

materiału. 

–– Tata zaniósł stary telewizor do punktu odbioru elektrośmieci. 

–– Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię. 

–– Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić. 

–– Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i 

księżniczek.  

 

2. Przedszkolaki przypomnijmy sobie przeliczanie w zakresie 9, pomoże 

Wam w tym piosenka o cyferkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg&ab_channel=Nutko

Sfera 
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3. Przypomnienie piosenki Duszki, duszki 

https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII&ab_channel=Choch

likiTMB 

 

Pozdrawiamy. Nauczycielki grupy MOTYLKI  
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