
1. Wykonanie pracy plastycznej Symbol recyklingu.  

Symbol z opakowania nadającego się do recyklingu, dla dziecka kartka z konturem symbolu 

recyklingu, zielona plastelina, zielona farba, zielony papier kolorowy, klej. Rodzic pokazują 

dzieciom symbol recyklingu i pyta:  

Czy wiedzą, co on oznacza i gdzie może się znajdować?  

Następnie rodzice rozdają dzieciom kontury, które powinny ozdobić w wybrany przez siebie 

sposób. 

 

2. Pokaz mody Siatkowe kamizelki.  

Dla dziecka plastikowe siatki/reklamówki – kamizelki, markery. Rodzic pokazuje dzieciom 

ozdobioną kamizelkę wykonaną z siatki. Następnie zachęca dzieci, aby każde z nich ozdobiło 

swoją. 

 

3. Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu.  

Olejek o zapachu leśnym. Rodzic prosi, aby dzieci zamknęły oczy, a następnie rozpyla olejek. 

Dzieci wąchają go, robią głęboki wdech nosem i wydech ustami, a także określają, z czym on 

im się kojarzy. 

 

4. Słuchanie piosenki Świat w naszych rękach 

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8  

 

Rozmowa na temat piosenki.  

 

Rodzic pyta:  

− Na czym polega segregacja śmieci?  

− Co to jest recykling?  

− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?  

− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat? 

 

5. Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling.  

Pierwsze zdanie układa rodzic. Potem propozycje zdań podają dzieci.  

Np.:  

Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników.  

Segregacja powoduje, że jest większy porządek.  

Recykling może być zabawny. 

 

6. Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?  

Instrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; kawałek 

gazety, który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,strunami” z gumowej 

rękawiczki). Rodzic prezentuje dzieciom przygotowane instrumenty, prosi, aby dzieci 

określiły, z czego oraz jak są wykonane i zadaje dzieciom pytania:  

− Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny?  

− Czy instrumenty mogą pochodzić z recyklingu? 

 

7. Wykonanie instrumentów muzycznych według własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8


Przedmioty z poprzedniego zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, gruba taśma 

klejąca, nożyczki, markery. Rodzic udostępnia dzieciom instrumenty. Dzieci mogą 

eksperymentować z wydawanymi przez nie dźwiękami, w zależności od włożonego do środka 

przedmiotów materiału (jego rodzaju i ilości). Po dokonaniu wyboru, rodzic zabezpiecza 

taśmą instrumenty, a dzieci mogą je ozdobić markerami. 

 

8. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto.  

Gazeta dla dziecka. Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety stopę raz jedną, 

raz drugą i wykonują nimi koła – sprawdzają, czy wokół jest czysto. 

 

9. Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci Co by było, gdyby…?  

Arkusz papieru, flamaster. Rodzic zadaje pytanie: Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci? 

Wszystkie odpowiedzi dzieci są zapisywane na arkuszu papieru, a następnie ponownie 

odczytane. 

 

 

 

 


