
1. Śpiewanie piosenki Świat w naszych rękach. 

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

 

2. Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy labirynt. 

Dla każdego dziecka: kartka z bloku technicznego, plastelina, mała kulka z papieru. Dzieci 

tworzą z plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego kulkę i za 

pomocą dmuchania próbują ją wydostać. 

 

3. Sprawdzenie wiedzy na temat ekologii na podstawie siatki pytań. Siatka pytań.  

Rodzic ponownie zadaje pytania z siatki pytań i porównuje je z wcześniejszymi 

odpowiedziami dziecka:  

− Co to jest ekologia? 

 - Po czym poznać, że coś jest ekologiczne?  

− Co już wiecie o ekologicznych przedmiotach? 

 

4. Podsumowanie wiedzy – quiz ekologiczny.  

Kartki: zielone i czerwone, koło dla dziecka.  

Rodzic zadaje pytania, a dzieci udzielają odpowiedzi twierdzących (zielone kółko) lub 

zaprzeczających (czerwone kółko).  

Rodzic pyta:  

− Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika?  

− Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom?  

− Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę?  

− Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne?  

− Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza?  

− Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych? 

 

5. Wykonanie wspólnie z rodzicami ekostworka.  

Kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe butelki, plastikowe korki, plastelina, opakowania po 

produktach spożywczych, rolki po papierze toaletowym. Rodzice wspólnie z dziećmi tworzą 

grupowego ekostworka z dostępnych materiałów. 

 

6. Zabawa pantomimiczna – Bawimy się gazetami.  

Dla każdego dziecka jedna strona gazety, nagranie piosenki Świat w naszych rękach. 

Rodzic włącza nagranie muzyki, podczas przerwy w muzyce, każde dziecko udaje, że gazeta 

jest:  

− tacą, na której niosą herbatę,  

− lornetką, przez którą obserwują otoczenie,  

− wachlarzem, którym się chłodzą w ciepły dzień,  

− piłką, którą podrzucają i łapią 

 

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

Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety stopę raz jedną, raz drugą i 

wykonują nimi koła – sprawdzają, czy wokół jest czysto. 

 

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

