
CZWARTEK 16.04.2020 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci.             
Zapraszamy do dalszej zabawy 

TEMAT DNIA: „Jesteśmy małymi ekologami”” 

   Cele ogólne:  

   Dziecko: 

• Posługuje się pojęciami dotyczącymi ochrony przyrody, 
• Rozwija poczucie rytmu, 
• Odgaduje zagadki słuchowe, 
• Wykonuje proste ćwiczenia na dodawanie i odejmowanie, 
• Tworzy instrumenty z różnych materiałów, 
 

   Potrzebne pomoce: plastikowe pojemniki po jogurtach, kefirze, itp.(z    

   zakrętkami), ryż, groch, kasza, fasola, 

 

1. Na początek zachęcam was do wykonania kilku instrumentów 
ekologicznych. Do umytych pojemników po jogurcie lub kefirze, należy 
wsypać trochę ryżu, grochu, kaszy, itp. Zakręcić i gotowe. Możecie też 
wykorzystać małe butelki po napojach, które samodzielnie ozdobicie wg 
własnego pomysłu. Trzymając „grzechotkę” w dłoniach, potrząsajcie nią i 
słuchajcie, jaki wydaje dźwięk. Potem spróbujcie odgadywać, na której 
grzechotce gra mama lub tata. Ich też możecie zachęcić do zgadywania. 

 

2. Poruszaj się jak… – zabawa ruchowa naśladowcza. Rodzic zachęca 
dziecko, żeby poruszało się jak: pies, kot, dżdżownica, wąż, ryba, sarna, 
wilk, niedźwiedź, osa, jaskółka. 

 

3. Postawa proekologiczna – co to takiego? –swobodne wypowiedzi dzieci. 

Obejrzyjcie kilka zdjęć środowiska czystego i zanieczyszczonego. 
Dziecko swobodnie wypowiada się na temat ilustracji. Rodzic zadaje 
pytania: W którym środowisku lepiej żyć? Co trzeba zrobić, żeby było 
czysto wokół nas? Gdzie jest ładniej? Należy zwrócić  uwagę, że każdy 



powinien dbać o środowisko, a śmieci wrzucać do odpowiednich 
pojemników. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Zapraszam was teraz do obejrzenia filmu o ekologii i oszczędzaniu 
energii. Dowiecie się z niego, jak podczas codziennych czynności 
możemy dbać o naszą planetę. Jeśli będziecie uważnie słuchać,  
to z pewnością bez problemu odpowiecie na pytania, które bohater filmu 
zada wam na końcu. Za dobre odpowiedzi zdobędziecie uśmiechnięte 
buzie.  

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

       

5. Na popołudnie przygotowałam dla was  proste zadanie. Wśród 
rozrzuconych przedmiotów, znajdźcie te, które są pokazane w ramce na 
górze. Policzcie odszukane przedmioty i nazwijcie je prawidłowo.   
Na dzisiaj to już wszystko. Spotkamy się znów jutro. 



 
 


