
Maczki Piątek  24.04.2020 

Temat tygodnia  KODEKS MAŁEGO EKOLOGA 

Temat dnia: Rady na odpady- gałgankowe królestwo 

dziś będziemy: 
 projektować zamek, postacie do teatrzyku 

 zamienimy się w małych aktorów 

 dowiemy się w jaki sposób  papierowe odpady można powtórnie wykorzystać,  

 dowiemy się oznacza słowo "makulatura" 

 wykorzystamy papier- gazetę do zabaw gimnastycznych 

 spróbujemy samodzielnie wykonać  własną masę papierową i papier 

 dobrze się bawić 

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Prace pielęgnacyjne w domowych kącikach przyrody. Rozmowa na temat znaczenia 

wody dla rozwoju roślin 

 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw V (do codziennych  zabaw w tym tygodniu, prosimy 

zerknąć do poniedziałku 20.04) 

 Zabawa plastyczno-konstrukcyjna „Zamek gałgankowego króla”.  
Dzieci z pomocą rodzica  wykonują sceny kartonowych teatrzyków. Zadanie polega na: 

wycięciu w ścianie pudełka dużego, prostokątnego otworu – sceny, umocowaniu z dwóch 

stron sceny kawałków materiału – kurtyny, pomalowaniu boków sceny gąbką moczoną w 

farbie plakatowej oraz ozdobieniu sceny elementami charakterystycznymi dla zamku. 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnych działaniach, nabywanie umiejętności 

konstruowania poprzez manipulowanie różnorodnymi przyrządami i materiałami. 

Możecie również wykonać zamek- scenę z klocków lub innych materiałów dostępnych w domu 

 

 Nawyki do kształtowania w domu- segreguję śmieci, wrzucam je do odpowiednich 

pojemników 

 Zabawa badawcza „Miękkie – szorstkie”.  

Dzieci oglądają różne kawałki tkanin. Określają cechy materiałów na podstawie wrażeń 

dotykowych. Stosują przy tym odpowiednie określenia, np.: miękki, twardy, gruby, cienki, szorstki, 

połyskliwy, puszysty, śliski. 

 

Rodzic  recytuje wiersz. 

Gałgankowe Królestwo 
W pewnym państwie, gdzieś za wzgórzem, 

zamek stoi z wieżą w chmurze. 

         Król tam rządzi gałgankowy, co swój kodeks ma surowy! 

         Kocha ptaki, kwiaty, dzieci, lecz nie lubi, gdy ktoś śmieci! 

Gdy się woda zbytnio leje, król ze złości zielenieje! 

Gdy ktoś zrywa piękne kwiaty, rwie na sobie wszystkie szaty! 

         Każdy króla tutaj słucha i nastawia pilnie ucha. 

        Już nie słychać krzyków, złości, bo królestwo lśni w czystości. 

 Gałgankowy lud świętuje, ze swym królem wiwatuje! 



Bo Królestwo Gałgankowe obyczaje ma wzorowe! 

Barbara Rokicka 

 
 Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie znaczenia słów występujących 

w wierszu, m.in.: gałganek, szaty, wiwatować. 

Przykładowe pytania: 

- Jaki był król, który rządził królestwem? 

- Czego król nie lubił? Kiedy się złościł?  
- Czy mieszkańcy królestwa słuchali swojego króla? 

- Dlaczego mieszkańcy królestwa świętowali? 

 Wykonanie pracy plastyczno-technicznej 

inspirowanej treścią wiersza. Gałgankowe 

królestwo 

 Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych 

etapów pracy:  

 modelowanie z tkanin mocowanych na rurkach 

po papierowych ręcznikach lub na 

drewnianych łyżkach postaci z Gałgankowego 

Królestwa. 

 nadanie indywidualnego charakteru postaciom 

poprzez uzupełnienie elementów twarzy, np. dodanie włosów z włóczki, nosa i oczu z 

koralików. 

 Swobodne zabawy inscenizacyjne z kukiełkami – prowadzenie dialogów między 

postaciami, odgrywanie scenek sytuacyjnych z wykorzystaniem pudełkowego 

teatrzyku ( np. z pudełka po butach, lub zamku wykonanego z klocków)  

 Sprzątanie po zakończonej pracy. 

 

 

 Zabawy ruchowe z gazetą-( prosimy zajrzeć do poniedziałku 20.04- tabelka- Zajęcia 

Gimnastyka korekcyjna- znajduje się tam fajny zestaw zabaw z gazetą) 

 

 Utrwalenie słów piosenki ekologicznej ZoZi - "Świat w naszych rękach " 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 
 

Po południu proponujemy 

 Koncert na butelki i pałeczkę.  

Rodzic  ustawia w rzędzie na stole osiem szklanych butelek o pojemności 0,33 l. Wspólnie z 

dzieckiem nalewa do nich wodę w taki sposób, aby w każdej była inna ilość płynu . 

Następnie pokazuje, jak grać na butelkach, wystukując pałeczką różne tony, po czym 

zaprasza dzieci do gry na butelkowym instrumencie. Dziecko po kolei gra wymyśloną przez 

siebie melodię przy pomocy pałeczki. 

 

 Dla chętnych utrwalenie zdobytych wiadomości film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

 Zabawy badawcze "Papier"- wykonanie własnej  masy papierowej 
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_0Au-_nS4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_0Au-_nS4


 

Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi zadaniami. 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 wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 


