
Maczki wtorek 21.04.2020 

Temat tygodnia  KODEKS MAŁEGO EKOLOGA 

  Temat dnia: Dzieci wiedzą jak segregować śmieci 
dziś będziemy: 

- uczestniczyć w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek  

- dbać o aktywność ruchową  

- poznamy sposoby segregowania odpadów 

- poznamy kolory pojemników na śmieci i dowiemy się odpady należy do nich wrzucać 

- poznamy nowe słowo RECYKLING i dowiemy się co ono  

- wykorzystuje różnorodne materiały- papier do zabaw muzycznych 
- poćwiczymy  sprawnością rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową  
- dobrze się bawić!!!! 

 

 Zapraszamy wszystkich do udziału w 

AKCJI ZIEMIA - ZIELONA 

WYSPA - postarajmy się aby w 

naszym otoczeniu było dużo zieleni. 

Zachęcamy do zakładania w domu, 

przydomowych ogródkach, lub na parapecie 

zielonych kącików:  kwiatów, ziół lub 

warzyw. Koniecznie prosimy wykonać 

zdjęcia i przesłać na grupowego emaila. 

Zostaną one  umieszczone na stronie 

programu!!! 
 

Jutro (środa) obchodzimy Światowy DZIEŃ ZIEMI 

 zaplanujmy i wykonajmy ekologiczny strój!!!! nie zapomnijmy o swoich pupilach 

 i rodzicach (prześlijcie zdjęcia stworzymy grupowy ekologiczny pokaz mody) 

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Piosenka na Dzień dobry https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo  

 

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

zerknąć do poniedziałku 20.04) 

 Nawyki do kształtowania w domu- zwracam  uwagę na oszczędne korzystanie energii elektrycznej, 

wyłączam prąd gdy nie ma nikogo w pokoju.  

 Zabawa dydaktyczna "Kolorowi pożeracze śmieci"- poznanie kolorów pojemników do 

segregacji odpadów; praktyczne  segregowanie odpadów ze względu na materiał z jakiego 

zostały wykonane 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


Rodzic zaprasza dzieci, żeby usiadły w kole. Wysypuje na środku pokoju różnego rodzaju 

odpady. Następnie  pyta dzieci:   

Co to jest?  Skąd się biorą śmieci?  Gdzie można spotkać śmieci?  Czy dzieci wiedzą, co się 

robi ze śmieciami? Gdzie powinny trafić?  Czy wiedzą, co to jest segregacja odpadów?  

Jakie znają kolory pojemników?  Czy wiedzą, jakie śmieci powinny do nich trafić?  Następnie 

proponujemy  obejrzeć film edukacyjny dla dzieci  "Drużyna Wróżki Odpadusi -„Akcja 

segregacja” https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0.  

 

Przygotowujemy pojemniki- worki na śmieci w kolorach ( niebieskim, zielonym, żółtym), lub 

pudełka w tych kolorach. Proponujemy dzieciom zabawę ruchową „Śmieciarki”  

 Dzieci zamieniają się w „śmieciarki”. Kiedy rodzic  gra na instrumencie lub uderza np. łyżką 

w garnek, dzieci – śmieciarki jeżdżą po mieście – sali i szukają śmieci. Każde dziecko bierze 

jeden przedmiot. Gdy rodzic przestaje grać, dzieci - śmieciarki udają się do właściwego 

pojemnika i zatrzymują się obok niego. Rodzic  pyta kolejno, z jakiego tworzywa mają śmieci i 

czy prawidłowo odszukały pojemnik. Dzieci. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie śmieci 

zostaną posegregowane. 

Rodzic prowadzi dalej rozmowę. Mówi dzieciom o tym, że ważne jest segregowanie odpadów 

do odpowiednich pojemników. Kiedy odpady są posegregowane, można z nich stworzyć nowe 

rzeczy. Ponowne wykorzystanie i przetworzenie odpadów nazywane jest recyklingiem. 

Możemy znaleźć w Internecie znak recyklingu i pokazać dzieciom. Rodzic pyta dzieci, co 

można zrobić z odpadów, do czego można je wykorzystać? (Można naprowadzić dzieci). 

 

 Praca plastyczno-techniczna  "Pożeracze śmieci"  

Aby wykonać pracę możecie skorzystać z pomysłu poniżej połączenia i ozdobienia dwóch 

kolorowych plastikowych kubeczków wg. własnego pomysłu 

 

 
         

                            

Pożeraczy możecie wykonać również z innych materiałów dostępnych w domu. 

 

Poniżej inne przykłady zabawek z odpadów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0


 
 

Po południu proponujemy: 
 

 Spotkanie z muzyką relaksacyjną.-  Odgłosy lasu i natury 

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

 

 Zabawa na czworakach „Slalom między śmieciami”  

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

- śmieci raz z jednej, raz z drugiej strony. 

 

 Zabawa muzyczno-manualna "Grający papier"- poszukiwanie dźwięków jakie wydaje 

papier 

 Gra interaktywna " Dzieci już wiedzą, jak segregować śmieci "- utrwalenie zdobytych 

wiadomości https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi kącikami przyrody i pożeraczami śmieci. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

