
Grupa XIV JEŻYKI

Środa 14.04.2021r.

Blok tematyczny: Dbamy o naszą planetę

Temat: Czy to się jeszcze przyda?

1.  „Ekokultura” -  zapoznanie dzieci  z  krótkim filmem edukacyjnym, utrwalenie poznawanych

wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

2. „Kosz na śmieci” - wysłuchanie przez dzieci wierszyka pt. Kosz na śmieci” W. Broniewskiego.

Zachęcanie  do  korzystania  z  koszy  na  śmieci.  Rodzic  czyta  wiersz,  a  po  przeczytaniu  zadaje

dziecku pytania:

„Kosz na śmieci” 

Jestem sobie kosz na śmieci

do mnie, do mnie chodźcie dzieci.

Stoję sobie przy tym świerku.

Pełno chciałbym mieć papierków. 

Pytania dotyczące treści wiersza: 

- Gdzie stoi kosz na śmieci? Na co czeka?

- Dlaczego trzeba wrzucać papiery do kosza?

- Czy zawsze o tym pamiętacie?

- Jak wyglądają kosze na śmieci? Czy łatwo

je znaleźć i rozpoznać?

3. „Śmieciozaur” - wykonanie śmieciowego

stwora ze strzępów gazet. Rodzicu razem 

z dzieckiem przygotujcie stare pudełka, gazety. 

Dzieci wydartymi kawałkami gazet okleją

 kartonowe pudła. Z bibuły lub innych 

elementów doklejcie uszy, oczy, ogon, łapy. 

Miłej zabawy!

4. „Czy to się jeszcze przyda?

- recykling – nowe słowo”

- rozmowa na temat recyklingu na

podstawie poniższych ilustracji, 

utrwalanie kolorów koszy na śmiecie 

do których wrzucamy odpady. 



 









5. „Wesoły motyl” – zabawa ruchowo – naśladowcza. Kiedy gra muzyka dzieci – motyle latają nad

łąką. Kiedy rodzic wyłączy muzykę, motyle siadają na trawie – dzieci kucają.



https://chomikuj.pl/nieznana21/cz+1/01+W+lesie+i+na+polanie,2388432673.mp3(audio)

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Segreguję śmieci” - karta pracy. Załącznik 

• „Czysta rzeczka” - ćwiczenie grafomotoryczne, kreślenie na ograniczonej powierzchni linii 

falistych. Na kartkach różnej wielkości dzieci rysują linie faliste – obrazujące fale na rzece. 

Podczas rysowania dzieci mogą słuchać spokojnej muzyki. Zwracajcie uwagę, aby nie 

odrywać ręki podczas rysowania, a fale były różnej wielkości i szerokości. 

• „Co to jest?” - rysowanie palcem na plecach. Dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem rysują 

sobie na plecach różne przedmioty i zgadują co to jest. Zaczynać mogą od prostych form 

takich jak fala, piłka, choinka, serce, kwiat, dom, stopniowo przechodząc do trudniejszych –

żaglówka, ryba, samochód, bałwan.

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 


