
1. Zabawa głosowa Tuba.  

Rolka po papierze toaletowym. Rodzic mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę 

po papierze toaletowym. Dzieci opisują, co stało się z głosem i jaki jest efekt. Następnie same 

mogą próbować wypowiadać w ten sposób słowa. 

 

2. Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki.  

Dla dziecka: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 

zszywacz. Dzieci w dowolny sposób ozdabiają obie rolki i je sklejają. Z pomocą rodzica 

przyczepiają do lornetki sznurek. 

 

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków.  

Kilka stron z gazet. Rodzic prosi, aby każde dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie 

dzieci siadają i dmuchają na pasek z gazety z różnym natężeniem. 

 

4. Rozmowa na temat segregacji śmieci. 

Rodzic zadaje pytania:  

− Czy ludzie produkują dużo czy mało śmieci?  

− Co to znaczy, że mądrze gospodarujemy śmieciami? 

− Dlaczego warto segregować śmieci?  

− Dlaczego przed wrzuceniem plastikowej butelki do pojemnika, należy ją zgnieść?  

− Co można zrobić z odpadów?  

− Co to znaczy, że jakiś przedmiot ma drugie życie? 

 

5. Śpiewanie piosenki Świat w naszych rękach. 

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8&t=2s  

 

6. Zapoznanie z papierem o różnej fakturze.  

Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego, strona z gazety czarno-białej i 

kolorowej, tektura, ulotka reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z papieru, papier 

śniadaniowy. Rodzic rozkłada przed dziećmi przedmioty z różnego papieru. Dzieci dotykają 

papier i przedmioty wykonane z niego. Określają, jaki w dotyku jest papier.  

Rodzic pyta:  

− Czy każdy papier jest taki sam?  

− Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)? 

 

7. Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru.  

Kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki tektury, kulki z papieru, drobno podarte 

kawałki papieru, miska z wodą, kwiatek papierowy.  

 

8. Latający papier. Rodzic opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dzieci:  

− Czy opadają? − Jeśli tak – który szybciej, a który wolniej?  

Wnioski: Jedyną formą, która opadła na dno była kulka papieru. Stało się tak, ponieważ jej 

masa była rozłożona nierównomiernie, a po nasiąknięciu wodą, stała się cięższa. 

 

9. Pływający papier. 

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8&t=2s


Rodzic umieszcza różnego rodzaju kartki papierowe na powierzchni wody. Dzieci obserwują i 

porównują sposób oraz szybkość nasiąkania wodą materiałów papierowych. Wnioski: 

Szybciej nasiąka papier techniczny. Dzieje się tak, ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i 

sztywność, jest większa. 

 

10. Praca plastyczna Postać z gazety.  

Gazety z różnorodnie ubranymi postaciami, nożyczki, kleje, kredki. Dzieci rysują twarz 

człowieka, następnie doklejają pozostałe elementy wycięte z gazet. 

 


