
DBAMY O NASZĄ PLANETĘ-  SEGREGUJEMY 

ODPADY 

1.Zestaw ćwiczeń porannych  na ten tydzień podany 20.04.2020r. 

2.„Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza. Drogie dzieci zapraszamy 

Was do zabawy ruchowej: Za chwilę zamienimy pokój, w którym się znajdujecie 

w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Poprosimy Rodziców o przeczytanie  wiersza, 

a waszym zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszycie. Postarajcie się 

również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, 

np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość. Przygotujcie się do 

wyprawy: zmieńcie kapcie na buty, zawiążcie sznurówki, włóżcie czapki itp. ( 

prosimy dzieci o ilustrowanie ruchem tych czynności).  

Łąka 

Małgorzata Strzałkowska 

 

Jak tu pięknie dookoła! 

Strumyk szemrze, kwitną zioła, 

skaczą żabki, buczą bączki 

– jak nie lubić takiej łączki? 

Pośród kwiatków sobie łażą 

Ala, Ola, Staś i Kazio. 

Nagle patrzą – jakiś dołek, 

a w tym dołku jest tobołek. 

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam… 

– Patrzcie! Stos papierków, 

trzy butelki, pięć cukierków, 

jedna guma… 

– Już wyżuta… 

– Dwie gazety i pół buta, 

dwie torebki, cztery puszki… 

– I zużyte trzy pieluszki! 

– Ktoś na łące biwakował 

i te śmieci tu wpakował. 

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu… 

– Zamiast zabrać je do domu. 

– Wiecie, jak tak dalej będzie, 



jak będziemy śmiecić wszędzie, 

to się Ziemia zdenerwuje, 

tak że każdy pożałuje! 

– Będzie miała dość brudasów, 

bo jest miła, lecz do czasu! 

– Zagra wszystkim nam na nosie 

i przepadnie gdzieś w kosmosie, 

a my zostaniemy sami, 

płynąc luzem pod gwiazdami… 

– A więc póki krąży w kółko, 

niech się brudas puknie w czółko!!! 

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 

A jak nie – to marsz do kąta. 

Rodzic wyraźnie zaznacza, że teraz zamieniamy się z powrotem w 

przedszkolaka i wracamy do naszej pokoju. Dzieci odpowiedzcie na pytania? 

Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę? Jak mogły się czuć, gdy spacerowały 

po czystej, pięknej łące? Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły? Jak wy 

czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu? Jak myślicie, dlaczego ktoś 

zostawił śmieci na łące? Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka 

wiersza dla tych, którzy naśmiecili? Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym 

osobom, które nie chcą po sobie posprzątać? Czy jest to prawdziwa i skuteczna 

rada, czy raczej żart? Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? 

Rodzic może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, 

jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na pytania.  

Warto wspomnieć, że rada autorki „marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara 

nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie sprzątnąć. 

3.„Głoski w moim imieniu” –Drogie dzieci  policzcie samodzielnie głoski, 

które tworzą wasze imię. Ważne, by zapytać dziecko, jaką formę swojego 

imienia wybrało do zabawy, od tego zależy poprawność odpowiedzi. A teraz 

prosimy Was, abyście zapisali na kartce cyfrę, która oznacza liczbę głosek w 

waszym imieniu.  

 

 

 

 

 



4. Akcja – segregacja” –  

W jaki sposób segregujemy odpady: 

 
 

A teraz mamy propozycje 3 gier do wyboru ( w pierwszej grze prosimy o 

posegregowanie odpadów: po skończonej grze policzcie przedmioty w 

poszczególnych kategoriach, porównajcie liczebność używając określeń mniej i 

więcej), jeśli wybierzecie grę nr 2 lub 3 to wyniki prosimy zapisać na kartkach 

w kolorach koszy. 

 

1.  https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2b4aj_P5dQ_M7K-

L12Hq5i0O2emx0FsgE0Mv6L8ONGEPu71lQe8LvmUsk 

 

2. https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb 

 

 

3. https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-

smieci?fbclid=IwAR3zq30NWWq-Zz7HFQLy_w2-

_Kd2NQpCoKE1ZH_NWSxx9WXVAvtqfVDQfNw 

 

 5. Praca z Kartą Pracy 4.2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod 

ilustracjami właściwych pojemników na odpady.  

 Praca z Kartą Pracy 4.3a – liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, 

czytanie wyrazów, łączenie ich z właściwymi pojemnikami.  

https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2b4aj_P5dQ_M7K-L12Hq5i0O2emx0FsgE0Mv6L8ONGEPu71lQe8LvmUsk
https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR2b4aj_P5dQ_M7K-L12Hq5i0O2emx0FsgE0Mv6L8ONGEPu71lQe8LvmUsk
https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci?fbclid=IwAR3zq30NWWq-Zz7HFQLy_w2-_Kd2NQpCoKE1ZH_NWSxx9WXVAvtqfVDQfNw
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci?fbclid=IwAR3zq30NWWq-Zz7HFQLy_w2-_Kd2NQpCoKE1ZH_NWSxx9WXVAvtqfVDQfNw
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci?fbclid=IwAR3zq30NWWq-Zz7HFQLy_w2-_Kd2NQpCoKE1ZH_NWSxx9WXVAvtqfVDQfNw


 6. „Podwodny świat” –  praca plastyczna z opakowań wykonujemy 

element podwodnego świata według własnego pomysłu ( np. ryba, 

ośmiornica, inne elementy świata podwodnego) wykorzystujemy te, które 

posiadamy w domu ( np. butelki plastikowe, rolkę po papierze toaletowym, 

opakowanie po jajkach itp.)ośmiornicę łatwo zrobić z rolki po papierze 

toaletowym czy papierowego kubeczka, ukwiały ze słomek do napojów itp. 

Poniżej podsyłamy inspiracje dla dzieci: 

  

  



  

  

  

 

7. „Boogie-woogie” – zabawa ruchowa przy muzyce 
https://www.youtube.com/watch?v=FGRMM_Vsh0g 
 

Miłej pracy życzą nauczycielki z grupy Nutki: Monika i Wiola 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGRMM_Vsh0g

