
Piątek – 08.04.2021r. ( dzieci 5,6 letnie) 

Temat wiodący : Mali strażnicy przyrody 

Witam kochani! Dzisiaj będziemy szukać rady na złe odpady.                                                                            

Dowiemy się co to jest recykling  oraz segregacja odpadów.                                                                                     

Miłego dnia ☺ 

1.Z rana jak zwykle coś dla ciała czyli gimnastyka poranna z Pipi 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

A teraz spróbuj wykonać poniższe zadanie. 

2. Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia- Wszystko ma swój znak 

Dzieci dodają swoje propozycje zakończenia poszczególnych zdań: 

Kiedy niebo się zachmurzy……… ( to znak, że będzie burza) 

Kiedy śnieg topnieje…………….. ( to znak, że zbliża się wiosna) 

Kiedy liście spadają z drzew …….. ( to znak, że zbliża się jesień) 

Kiedy świeci słońce i pada deszcz…….. ( to znak, że na niebie pojawi się tęcza) 

Kiedy rośliny mają zwiędnięte kwiaty i liście…….. ( to znak, że potrzebują wody) 

3. Wysłuchaj piosenki  ,, Nasza planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie : Co jest potrzebne, żeby nasza planeta była czysta? 

Segregacja to dzielenie śmieci na różne rodzaje i odkładanie ich do odpowiednich pojemników, żeby 

łatwiej było ponownie ich użyć  ( recykling) 

 

Niebieski pojemnik na papier 

Żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne 

Zielony pojemnik na szkło 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Ekspresja słowna- Co by było, gdyby wokół nas było pełno śmieci?  

                                  Co mogą zrobić dzieci, żeby nie rosła góra śmieci? 

Uzupełnij kartę pracy cz.4 str.5- narysuj odpowiednie przedmioty w pojemnikach na odpady. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=7 

Naucz się rymowanki: 

Pamiętajcie o tym: nie niszczcie, nie śmiećcie, oszczędzajcie wodę, myślcie o przyszłości,                      

dbajcie o przyrodę. 

4.Zabawa ruchowa- reagowanie na różne dźwięki 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

5. Obejrzyj filmy edukacyjne : Segregujmy dla przyszłości oraz Odpady 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE 

I na koniec wykonaj zabawę ruchową oraz poćwicz czytanie. 

6. Zabawa ruchowa 

Poniedziałek – ręce całe    (pokazujemy obie ręce) 

Wtorek – dźwigamy ciężki worek   (naśladowanie dźwigania worka) 

Środa – swędzi mnie broda   (drapanie się po brodzie) 

Czwartek – przewracanie kartek  (naśladowanie przewracania kartek w książce) 

Piątek – uśmiech na dobry początek   (szeroki uśmiech) 

Sobota – głaszczemy kota   (naśladowanie głaskania kota) 

Niedziela – całuski dla przyjaciela   (cmokanie) 
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