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Czerwiec, tydzień 4  
                                                                                                                                                             

Tematyka: Zabawki ekologiczne      
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
22.06.2020 
 
197. 
Ekologia 

1.Ćwiczenie słuchowe Gdzie słychać sprzątanie? 
 
2.Ćwiczenie logorytmiczneEkologiczne rytmy. 
 
3. Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na 
podstawie wiersza Igora SikiryckiegoSznurek Jurka. 
 
4.Co to jest ekologia- film edukacyjny. 
 
5.Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej. 
 
 

 
 

 

1.Ćwiczenia słuchowe Gdzie słychać sprzątanie                              

Nagranie odgłosów przyrody, odtwarzacz CD. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCzWJCcB8kI 

 Dziecko ilustruje ruchem dźwięki, które słyszy i opowiada o tym, co one mu przypominają.  

 

2.Ćwiczenia logorytmiczne Ekologiczne rytmy                                                     

Strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5),plastikowa butelka (x5).  

Rodzic układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dziecku pytanie o to, co się przed 

nimi znajduje. Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – 

korek – butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego 

przedmiotu został wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydaje dziecko widząc 

przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kląskanie, butelka – dzyndzyn. Następnie rodzic 

wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem dziecka jest naśladować ustalony wcześniej 

dźwięk. 

 

3.Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza I. Sikiryckiego  

Sznurek Jurka 

Za przedszkolem, bardzo blisko, 
Było miejsce na boisku.                                                 
Kiedyś tam wyrzucił Jurek                                                

https://www.youtube.com/watch?v=TCzWJCcB8kI
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Poplątany stary sznurek. 
A nazajutrz obok sznurka                                                                   
Od banana spadła skórka, 
Wyrzucona przez Karola. 
Tam też wkrótce Jaś i Ola 
Wyrzucili bez wahania 
swoje torby po śniadaniach. 
Stos papierków po cukierkach 
Wysypała tam Walerka. 
Na papierki spadła ścierka, 
Jakaś pusta bombonierka, 
i od lodów sto patyków, 
Pustych kubków moc z plastiku, 
Wyskubane słoneczniki,                                                                       
Jeden kalosz, nauszniki, 
Stare trampki, piłka z dziurą, 
Połamane wieczne pióro, 
Kilka opon od rowerów 
I ogromny stos papierów. 
Oto tak, od sznurka Jurka, 
Wnet urosła śmieci górka, 
A z tej górki, wielka góra, 
Której szczyt utonął w chmurach. 
Nie ma miejsca na boisko, 
Lecz śmietnisko mamy blisko. 
 
Rozmowa na temat wiersza:  

Jakie śmieci znalazły się na boisku?  

Dlaczego ktoś je wyrzucił?  

Gdzie należy wyrzucać śmieci? 

 

4.Co to jest ekologia- film edukacyjny 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

 

 

5.Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej                         

 

Nagranie odgłosów przyrody, odtwarzacz CD. 

                                                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=TCzWJCcB8kI 

 
 Dzieci ilustrują ruchem dźwięki, które słyszą i opowiadają o tym, co one im przypominają. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=TCzWJCcB8kI
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 
23.06.2020 
 
198. 
Co można zrobić z 
metalem? 

1. Zabawa plastyczna Dorysuj… 
 
2.Eksperymenty z magnesem- doświadczenie. 
 
3. Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki. 
 
4.Magnesowy labirynt- zabawa z magnesem. 
 
5.Oglądanie bajki Maks i magnes. 
 
 

 
 

 

1.Zabawa plastyczna Dorysuj…                   
 

Dla każdego dziecka kartka z narysowaną po środku dowolną figurą geometryczną, kredki.  

 
Zadaniem dziecka jest dorysowanie figurze wybranych przez siebie elementów, tak, aby 

tworzyła spójną całość i nadanie jej tytułu (np. Kula śmiechu, Kwadratowy obrazek). 

 

 

2. Eksperymenty z magnesem- doświadczenie                                 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4W5_QH-Arvg 

 

 

3. Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki 
 

10 puszek, kilka stron z gazet zgniecionych w piłkę lub piłeczka. 

 
Rodzic układa przed dzieckiem wieżę z puszek (cztery u podstawy, stopniowo zmniejszając 

ich liczbę o jeden – patrząc ku górze) i wyznacza miejsce, z którego trzeba będzie celować w 

puszki. Następnie dziecko próbuje je strącić.  

 

 

4. Magnesowy labirynt- zabawa z magnesem                                               
 
https://www.youtube.com/watch?v=rJBRZbLcXtQ                                        
 
 
 
5. Oglądanie bajki Maks i magnes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IR4pd2BHqmw 

https://www.youtube.com/watch?v=4W5_QH-Arvg
https://www.youtube.com/watch?v=rJBRZbLcXtQ
https://www.youtube.com/watch?v=IR4pd2BHqmw
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 
24.06.2020 
 
199. 
Co to jest 
recykling? 

1. Co to jest recykling- film edukacyjny. 
 
2.Wykonanie instrumentu muzycznego z 
recyklingu. 
 
3. Słuchanie piosenki Świat w naszych rękach. 
 
4.Co dzieci wiedzą o ekologii? 
 
5.Zabawa Na ziemi zostaje. 
 
 

 
 

 

 

1. Co to jest recykling- film edukacyjny                                         
 
https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q 
 
 
2. Zachęcam do wykonania przez Was instrumentu muzycznego z recyklingu 
 
   To jest Wasz wybór, jaki instrument wymyślicie i wykonacie. Miłej zabawy. 
 
 
3.Słuchanie piosenki Świat w naszych rękach 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
 
 
 I. Ci co lubią segregację  
 otóż oni mają rację. 
 Gdy w osobne pojemniki                                                      
 lecą papier, szkło, plastiki.  
 
 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach 
 właśnie o tym ta piosenka. 
 Możesz dbać o cały świat 
 chociaż masz niewiele lat.  
 
 II. A recykling trudne słowo.                                                    
 Chodzi o to by na nowo  
 z naszych śmieci zrobić coś:                                         
 papier, plastik albo szkło. 
 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... 

https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
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 III. Więc dorośli oraz dzieci. 
 posłuchajcie.  
  Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś, 
  żeby jutro dobrze żyć. 
 
  Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… 
 

 • Rozmowa na temat piosenki: 
 − Na czym polega segregacja śmieci?                                                
 − Co to jest recykling? 
 − Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko? 
 − W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat? 
 
 

4.Co dzieci wiedzą o ekologii? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=flc3R-iNZro 
 
 
5.Zabawa Na ziemi zostaje                                                                                    
 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4                     
 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 
25.06.2020 
 
200. 
Co można zrobić z 
papieru? 

1. Rady na odpady- bajka edukacyjna. 
 
2.Postać z gazety- praca plastyczna. 
 
3. Gazetowa joga- joga dla dzieci. 
 
4.Słuchanie piosenki Śmieci. 
 
5.Ćwiczenia na słońcu. 
 
 

 
 

 
 
1. Rady na odpady- bajka edukacyjna 
                                                                                                                             
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k                                    
 
 
2. Postać z gazety- praca plastyczna 
 
 Gazety z różnorodnie ubranymi postaciami, nożyczki, kleje, kredki.  

https://www.youtube.com/watch?v=flc3R-iNZro
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
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Dziecko rysuje twarz człowieka, następnie dokleja pozostałe elementy wycięte z gazet. 
 
3.Gazetowa joga- joga dla dzieci                                                                              
  
https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw 
 
 
4. Słuchanie piosenki Śmieci 
                                                                                                                                               
https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 
 
 
5. Ćwiczenia na słońcu 
                                                                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc                 
 
 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 
26.06.2020 
 
201. 
Nasze ekozabawki 

1. Oglądanie bajki Rodzina Treflików- Śmieci. 
 
2.Ekostworek- praca plastyczna. 
 
3. Ćwiczenia logopedyczne Dmuchajka. 
 
4.Piosenka Posprzątajmy razem bałagan w pokoju. 
 
5. Quiz ekologiczny- podsumowanie wiedzy. 
 
 

 
 

 
1. Oglądanie bajki Rodzina Treflików- Śmieci                                         
 
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 
 
 
2.Ekostworek-praca plastyczna 
 
Kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe butelki, plastikowe korki, plastelina, opakowania po 
produktach spożywczych, rolki po papierze toaletowym. 
 
 Dziecko tworzy  ekostworka z dostępnych materiałów  w domu. 
 
3. Ćwiczenia logopedyczne Dmuchajka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y_knmoT79Vk                 

https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw
https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
https://www.youtube.com/watch?v=y_knmoT79Vk
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4. Piosenka Posprzątajmy razem bałagan w pokoju                       
 
https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4                                                 
                                                                                                                        
 
5. Quiz ekologiczny- podsumowanie wiedzy 
 
 Kartki: zielone i czerwone, koło dla każdego dziecka.  
 
Rodzic  zadaje pytania, a dziecko udziela odpowiedzi twierdzących (zielone kółko) lub 
zaprzeczających (czerwone kółko). 
 
Rodzic pyta: 
− Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika? 
− Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom? 
− Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę? 
− Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne? 
− Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza? 
− Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych? 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 

                                                                        SERDECZNE  POZDROWIENIA 
EWELINA CZARNOWSKA     PAULINA ŁOŃSKA 

          
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4
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