
 

WITAMY WSPANIAŁYCH STRAŻNIKÓW PRZYRODY! ☺ 

Zapraszamy do dalszej zabawy! 

Drodzy rodzice! Kochane dzieci! Zapraszamy was serdecznie do udziału w 

gminnym konkursie plastycznym. Wszystkie informacje znajdują się na stronie 

przedszkola w zakładce- Aktualności: ogłoszenia. 

Wtorek: 21.04.2020 r. 

Temat tygodniowy:  Kiedy Ziemia źle się czuje?  

Temat dnia: Skąd się biorą śmieci? 

Cele: dziecko: 

– uważnie słucha wiersza  
– odpowiada na pytania  
– segreguje śmieci  
– doskonali zmysł słuchu  
– przestrzega reguł w zabawie  
– bierze udział w zabawie ruchowej  
– reaguje na zmiany w muzyce  
– rozwija poczucie rytmu  
– wyzwala aktywną twórczość ruchową  

 

1. „Tęczowe kosze” – słuchanie wiersza A. Frączek; rozmowa na podstawie wysłuchanego 
utworu; próba odpowiedzi na pytanie: po co segregujemy śmieci?; segregowanie 
opakowań papierowych, plastikowych i szklanych. 
 

             Potrzebne pomoce: papierowe, plastikowe, szklane opakowania, żółta, zielona,  
             niebieska sylweta    pojemnika  ZAŁĄCZNIK 1 



 
2. „Echo" – zabawa słuchowa. Rodzic przygotowuje dwa pudełka wyposażone dokładnie w 

takie same przedmioty. W każdym z pudełek znajdują się np.: foliowa torebka, 
plastikowy pojemnik, metalowa puszka, folia aluminiowa, drewniane patyczki. Dziecko i 
rodzic siadają tyłem do siebie, następnie rodzic w pierwszej kolejności wydaje dźwięki 
dwoma dowolnymi przedmiotami ze swojego pudełka. Dziecko z uważnie słucha i robi 
„echo” za pomocą swoich przedmiotów. Rodzic sprawdza, czy dźwięki zostały poprawnie 
zidentyfikowane. Następuje zmiana. Za każdym razem rodzic i dziecko wzajemnie 
nagradzają się brawami za poprawną odpowiedź. 

 
            Potrzebne pomoce: dwa pudełka zawierające np.: foliową torebkę, plastikowy pojemnik,  
            metalową puszkę, folię aluminiową, drewniane patyczki 
 
 

3. „Pudełkowy tor przeszkód” – zabawa ruchowa z elementami skoków. Rodzic układa tor 
przeszkód z pudełek różnej wielkości. Dzieci pokonują tor, przeskakując przez 
przeszkody. 

 
Potrzebne pomoce: kartonowe pudełka 

 

4. „Kukułeczka” – nauka piosenki, zabawa rytmiczno-ilustracyjna przy piosence. Rodzic 
uczy dziecko  piosenki na zasadzie echa. Następnie prowadzi zabawę ilustracyjną ze 
śpiewem. Dziecko śpiewa piosenkę, powtarzając ruchy i gesty wykonywane przez 
rodzica. 
 
 
1.Ku-ku, ku-ku, – rytmicznie klaszczą 
   precz, zimo zła! – tupią i machają ręką 
  Już bociek leci... – machają rękami jak skrzydłami 

               Cieszą się dzieci. 
               Wiosna, wiosna, – rozkładają ręce na boki i obracają się dookoła własnej osi 
               idzie przez świat! 
 
            2. Ku-ku, ku-ku, – rytmicznie klaszczą 
                już kwitnie sad. – rozkładają ręce nad głowami, 
                tworząc kielichy kwiatów 
               W gałęziach drzewa – poruszają rękami jak gałęziami 
               już ptaszek śpiewa. 
               Wiosna, wiosna, – rozkładają ręce na boki i obracają  się dookoła własnej osi 
              idzie przez świat! 
 
          3. Ku-ku, ku-ku, – rytmicznie klaszczą 
              już ciepły wiatr. – podają ręce w kręgu 
             Zatańczmy w koło, – idą w kole 



             bo nam wesoło. 
            Wiosna, wiosna , – rozkładają ręce na boki i obracają się dookoła własnej osi 
            Idzie przez świat! 
 
�          Potrzebne pomoce :  https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8 ,  ZAŁĄCZNIK 2 
 

5. Wiosenny kwiat – zabawa relaksacyjno-plastyczna. Rodzic daje dziecku kwadraty folii 
wycięte z worków na śmieci.  Przy akompaniamencie „Nokturnu” F. Chopina dziecko 
wypełnia kolorowymi foliami kontury płatków kwiatu. 

 
             Potrzebne pomoce: kwadraty wycięte z kolorowych worków na śmieci,   ZAŁĄCZNIK 3 
             https://www.youtube.com/watch?v=ZtIW2r1EalM 
 

 
 
 
 
 

Zabawa popołudniowa: 
 
„Nasza Ziemia”- praca plastyczna. Dziecko koloruje Ziemię i opaskę według własnego pomysłu. 
Rodziców prosimy o pomoc w wycinaniu opaski ☺ 
 

 
 
Potrzebne pomoce: nożyczki, kredki  ZAŁĄCZNIK 4 
 
 

 
 

 
Życzymy powodzenia ☺   

Pozdrawiamy i ściskamy mocno wszystkie nasze Koteczki!  
Pani Ola i Pani Angelika ☺ 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8
https://www.youtube.com/watch?v=ZtIW2r1EalM


 

ZAŁĄCZNIK 1 

Pojemniki 
Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy! 
Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy… 
Co to takiego? Szklane butelki, 
stłuczony spodek i słoik wielki. 
 
Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy, 
aż od tych dźwięków dostaję dreszczy… 
Co się ukryło w tym pojemniku? 
Tubki i kubki, tuzin guzików, 
stary abażur… wszystko z plastiku! 
 
Trzeci pojemnik szumi, szeleści… 
Muszę zobaczyć, co się w nim mieści… 
Karton po butach, notesik w kwiatki, 
i zabazgrany blok bez okładki, 
sterta czasopism, stosik folderów, 
bilet do kina… wszystko z papieru! 
 
Trzy pojemniki w kolorach tęczy – 
każdy coś trzeszczy, szumi lub brzęczy… 
O czym tak gwarzą? Nadstawiam ucha, 
może coś uda mi się podsłuchać… 
 
Brzy… Trzrzrz… Szyyy… 
Już wiem! Rozumiem! Mówią: 
„N I E Ł A D N I E” 
wyrzucać śmieci tak jak popadnie! 
Trzeba je najpierw posegregować. 
Wtedy nam będą lepiej smakować.” 
 
Agnieszka Frączek 
Źródło: A. Frączek, „Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, s. 42 

 

 

 

 

 







 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2  

Kukułeczka 

1. Ku-ku, ku-ku, 
precz zimo zła! 
Już bociek leci… 
Cieszą się dzieci. 
Wiosna, wiosna 
idzie przez świat! 
 
2. Ku-ku, ku-ku, 
już kwitnie sad. 
W gałęziach drzewa 
już ptaszek śpiewa. 
Wiosna, wiosna 
idzie przez świat! 
 
3. Ku-ku, ku-ku, 
już ciepły wiatr… 
Zatańczmy wkoło, 
bo nam wesoło. 
Wiosna, wiosna 
idzie przez świat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 3  

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 4 

 

                                      


