
Dzień dobry. 

Tematyka tygodnia: Zabawki ekologiczne 

 1. Oglądanie filmiku o układzie słonecznym: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI&ab_channel=audiobajkipl&fbclid=IwAR1YFJX9wX

psiwjLejoqb5GFE_iKHlVSkJfXc-BQsOX_Je91_EXi_8yBDIY 

2. Słuchanie wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka” 

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

3.  Rozmowa na temat wiersza: 

- jakie śmieci znalazły się na boisku?, 

- dlaczego ktoś je wyrzucił?, 

- gdzie należy wyrzucać śmieci? 

4. Ekologia 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=3s 

5. Co to jest recykling? 

 

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

6. Słuchanie piosenki „ Świat w naszych rękach” 

 

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

Rozmowa na temat piosenki: 

- na czym polega segregacja śmieci? 

- dlaczego sprawą śmieci należy się szybko zająć? 

- w jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat? 

7. Układanie zdań ze słowami: śmieci, segregacja, recykling, np.  

Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników. 

Segregacja powoduje, że jest większy porządek. 

Recykling może być zabawny. 

8. Zabawa ruchowa. 
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Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety stopę raz jedną, raz drugą i wykonują nimi 

koła- sprawdzają , czy wokół jest czysto. 

9. Praca plastyczno- techniczna „Ekologiczny samochód”. 

Potrzebne materiały: 

- plastikowa butelka, 

- cztery plastikowe korki, 

-dwa patyczki do szaszłyków, 

-plastelina, 

-kolorowy papier, 

-flamastry, 

-nożyczki, klej 

-śrubokręt 

Dzieci kładą butelkę przed sobą i z pomocą rodzica przekłuwają je w dwóch miejscach ( u góry i u 

dołu). Będą to miejsca, przez które należy przełożyć patyczki do szaszłyków, a do nich przymocować 

plasteliną korki. Papier kolorowy posłuży do dowolnego ozdobienia samochodu i np. narysowania 

pasażerów. 

Jest także inna propozycja zrobienia własnego autka: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Og2dj6WBpr8 

10. Ćwiczenia oddechowe . 

-Dziecko wydziera  pasek z gazety i dmucha na niego z różnym  natężeniem. 

- Dzieci tworzą z plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego  kulkę zrobioną z 

papieru i za pomocą dmuchania próbują ją wydostać. 

11. Segregujemy śmieci, oglądamy i zapamiętujemy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGnBQTE3oqU 

Rady na odpady- bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 
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Ćwiczymy segregację: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1533816/ekologia 

https://wordwall.net/pl/resource/1227810/ekologia-przeciwie%C5%84stwa 

https://wordwall.net/pl/resource/1682534/biologia/stra%c5%bcnik-przyrody 

MatMemorki do poćwiczenia dla osób chętnych: 

https://www.matzoo.pl/zerowka/matmemorki-8-elementow_49_389 

https://www.matzoo.pl/zerowka/matmemorki-12-elementow_49_390 

https://www.matzoo.pl/zerowka/matmemorki-16-elementow_49_391 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/ 

https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/ 
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