
Wtorek 16.06.2020 

Temat tygodnia:  BEZPIECZNE WAKACJE   

Temat dnia: Niebezpieczne wysypiska 

Dziecko: 
- aktywnie uczestniczy w zabawach aparatu mowy 

- jest sprawne ruchowo 

-nazywa i rozumie pojęcie wysypisko śmieci , wie w jaki sposób nielegalne wysypiska śmieci szkodzą 

przyrodzie  

- komponuje wyklejankę  

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadchodzącym  latem 

- próbuje ilustrować ruchem charakter muzyki  

 

  

W dzisiejszym dniu proponujemy wam następujące zabawy: 

 Zabawa poranna ze śpiewem "Piosenka na dobry dzień..." 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

 Ćwiczenia usprawniające język „Słoń” – wyciąganie języka niczym trąby jak najdalej w 

stronę nosa. 

. 

 Nawyki do kształtowania w domu- przestrzegam zasady higieny podczas korzystania z toalety 

 

 Eksperymentowanie- doświadczanie "Niebezpieczne wysypiska" 

Prosimy zajęcia rozpocząć od rozmowy na temat wysypisk śmieci. Wspólnie wyjaśnijcie 

pojęcie "Wysypisko" Opowiedzcie dzieciom, że istnieją nielegalne wysypiska np w lesie, na 

łące gdzie ludzie bezmyślnie wysypują śmieci i zanieczyszczają środowisko.  Następnie 

zaproponujcie dzieciom eksperyment. 

Rodzic  rozkłada na tacy  kilka warstw serwetek i wyjaśnia, że to będzie łąka. W poprzek 

łąki rysuje flamastrem symboliczną rzekę, a wokół niej plamy z farbek, ( atramentu, 

mazaków) czyli nielegalne wysypisko. Następnie wywołuje deszcz, rozpylając wodę ze 

spryskiwacza na znajdujące się na łące wysypisko (aby powstał oczekiwany efekt, deszcz 

powinien być spory). Rodzic podnosi ostrożnie kolejne warstwy serwetek i pokazuje dziecku 

rezultat – farbka (atrament, mazak) przesączył się przez wszystkie warstwy serwetek, nacieki 

dotarły do rzeki, brudząc ją. Łąka została dogłębnie zanieczyszczona nawet w miejscach 

odległych od kleksa. Wniosek: deszcz wypłukuje z dzikich wysypisk rozmaite 

zanieczyszczenia i toksyny, które rozpuszczone w wodzie przedostają się w głąb gleby i do 

wód gruntowych, zatruwając je. 

 

 Piosenka ekologiczna ZoZi - "Świat w naszych rękach " 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 Praca plastyczna „Wesołe kleksiki”. 

 Dzieci składają kartkę A4 na pół. Rodzic/ dziecko  nanosi na jedną 

stronę kartki (wewnątrz złożenia) dużą kroplę farby. Dzieci ponownie składają kartkę i mocno 

pocierają dłonią po jej wierzchniej stronie. Rozkładają kartkę i sprawdzają wzór, jaki udało 

im się stworzyć. Następnie kredkami lub mazakami dorysujcie np. oczy buzię i inne elementy 

twarzy i ciała dla waszego stworka kleksika. Możecie wykonać kilka takich klesów na jednej 

lub na oddzielnych kartkach. Pamiętajcie aby  swojej pracy nadać  nazwę.  

Przykładowe prace  

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


  

 

Po południu proponujemy 
 

  Zabawa na czworakach „Slalom między wysypiskami”  

Dzieci, poruszając się na czworakach, omijają slalomem rozłożone po pokoju różne 

przedmioty - śmieci raz z jednej, raz z drugiej strony. 

 Zabawa muzyczno-rytmiczna „Słuchaj i graj” - kształtowanie poczucia rytmu, 

rozwijanie percepcji słuchowej. 

Rodzic  układa na dywanie  rytmiczny wzór z wykorzystaniem dwóch figur geometrycznych: 

trójkąta i koła. Dzieci odwzorowują ten rytm, wygrywając go pałeczką na bębenkach zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami (np. trójkąt – lekkie uderzenie, koło – mocne uderzenie). 

Zabawę można kontynuować, zmieniając sekwencję figur (B. Szelągowska)  

 „Na budowie” ‒ zabawa rozwijająca kreatywność dziecka oraz jego koordynację 

ruchową i  sprawność manualną. 

Przygotujcie ulubione klocki dziecka. Połóżcie je na podłodze w jednej części pokoju. Poproś 

dziecko, aby zbudowało z nich budowlę w drugiej części pokoju. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie klocków w z jednego miejsca na drugie, ale bez wykorzystania dłoni – może je 

przesuwać nogą, łokciem, przenosić palcami stóp itp. Gdy wszystkie klocki będą 

przeniesione, poproś o stworzenie z nich budowli.  

 

 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić wykonanymi pracami, domowymi zabawami z dziećmi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania 

i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

Życzymy dużo zdrówka 

Miłej zabawy!!! 

 pani  Anna i  Małgosia 
 


