
ŚRODA 24.06.2020r. 

 

Już niedługo wakacje..................Radują się dzieci 

 

Zapraszam do wspólnej zabawy!! 

 

 

 

I. Zabawy z wykorzystanem torebek foliowych. 

Torebka foliowa dla dziecka, żółty pojemnik. 

 

Proszę: 

 dmuchaj na torebkę umieszczona na dłoni, 

 posłuchaj dźwięków, jakie wydaje szeleszcząca torebka, 

 podrzucaj torebkę do góry i obserwuj, jak spada, 

 zgnieć torebkę i wrzuć do żółtego pojemnika. 

 

 

Zaśpiewaj piosenkę pt. ,, Mamy zasady na odpady”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8 

 

Mam zasady na odpady( sł. i muz. Jerzy Kobyliński) 

Zespół Orkiestra Naszych Dni., Piosenki - Ekodzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8


 

I .Posłuchajcie, proszę, moi drodzy, 

Moi mali ekolodzy, 

mam zasady 

na odpady! 

Teraz wam odpowiem na pytanie, 

Po co komu sortowanie: 

Zrób ze smieci 

Nowe rzeczy! 

 

Ref: Metal, plastik, papier i szkło, 

Nim wyrzucę, segreguję to!X2 

II .Wiedzą o tym dobrze zawodowcy, wszystkie śmieci to surowce, 

Kto sortuje, 

Świat ratuje! 

Posłuchajcie, proszę, moi drodzy, 

Moi mali ekolodzy: 

Mam zasady 

Na odpady! 

Ref: Metal, plastik, papier i szkło, 

Nim wyrzucę, segreguję to!X2 

Dabadabada dab dab daj daba daba dab dab daj, 

Mam zasady na odpady X2 

Kto sortuje, świat ratuje! 

 



Ref: Metal, plastik, papier i szkło, 

nim wyrzucę, segreguję to!X2 

 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza ,, Zbieramy śmieci”. 

 

II. Plastik i metal – poznajemy różnego rodzaju 

tworzywa. 

 

Zabawa ruchowa ,, Butelkowy fitness”. 

 

Plastikowa butelka, zakrętka od butelki, zakrętka od długopisu. 

 

Dziecko ogląda przedmioty i stara się określić ich cechy: 

 

 czy są twarde/ miekkie 

 czy są duże/ małe 

 czy są lekkie/ ciężkie 

 z jakiego materiału są wykonane. 

 

 

Zabawa w kodowanie o dekodowanie ,, Kubki”. 

 

Plastikowe kubki 



 

Dziecko określa z czego są wykonane kubki. Nastepnie dziecko 

odtwarza ustawienie przez rodzica kubków / np. trzy kubki u 

podstawy, wyżej dwa, na samej górze jeden; trzy kubki w ustawieniu 

pionowym – jeden na drugim/. 

 

Zabawa ruchowa ,, Tu wrzucamy plastik”. 

 

 

 

Żółty pojemnik, plastikowe nakrętki, metalowe kapsle. 

 

Rodzic wyjaśnia,że do żółtych pojemników wrzuca się plastik i metale. 

Dziecko staje w pewnej odległości od pojemnika i stara się do niego 

wcelować nakrętkami i kapslami.  

Zabawa klasyfikacyjna ,, Metalowe przedmioty”. 

Małe metalowe przedmioty / np. kapsle, puszki, kluczyk, kłódka, a 

także wykonane z innych surowców, żółta obręcz/. 

 



Rodzic prosi,aby dziecko obejrzało i dotknęło przedmiotów, następnie 

wybiera jeden przedmiot i wkłada do obręczy. Jeśli jest to przedmiot 

metalowy,lub odkłada na bok, jeśli jest wykonany z innego tworzywa. 

Na zakończenie zadania może powiedzieć, gdzie jest więcej, a gdzie 

mniej przedmiotów. 

 

 

Zabawa ruchowa ,, Butelkowy fitness”. 

 

 

 

Mała plastikowa butelka dla dziecka. 

 

Dziecko stoi w małym rozkroku i przekłada butelkę: 

 pod kolanem, 

 pod jednym i drugim kolanem – na przemian, 

 wokół talii – podając z ręki do ręki. 

 

 

2. Zestaw zabaw ruchowych wg zestawu nr 20 

 

 

III. Zachęcanie do aktywności charytatywnej ,, Zbiórka nakretek” - 

wykonanie pudełka na zakrętki. / wyjaśnienie dziecku w jakim 

celu zbieramy nakrętki /. 



 

 

Wykonanie kompozycji z kolorowych nakrętek, omówienie co 

przedstawia dana kompozycja. 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA MIŁĄ ZABAWĘ !!!!!!!! 

 


