
Temat tygodnia: „Mali ekolodzy” 

Piątek: 09. 04. 2021r. 

Temat dnia: „Dbamy o przyrodę” 

 

1. „Tworzymy zbiory”- zabawa matematyczna. 

     

    Rodzic daje dziecku szarfy i klocki. Dziecko rozkłada szarfy przed sobą, klocki 

kładzie na zewnątrz. Zadaniem dziecka jest włożenie do środka tylu klocków,                      

ile dźwięków usłyszy. Rodzic klaszcze w dłonie lub gra na instrumencie. Za każdym 

razem wspólnie sprawdzają, czy wyniki się zgadzają. 

 

2. "Fabryka śmieci" – zabawa dydaktyczna. 

     

 Dziecko siada na dywanie. Rodzic rozkłada plastikowe butelki, gazety, nakrętki itp.  

i prosi o posegregowanie materiałów. Tłumaczy, że wszystkie produkty kiedyś były 

nowe i pochodzą z różnych fabryk. Dziecko układa dla siebie dwie fabryki np. jedną 

– z plastikowych butelek, a drugą – z nakrętek do słoików. Dziecko rzuca kostką,                

ale bierze tyle przedmiotów, ile wskazała rzucona kostka. Wspólnie z rodzicem 

przeliczają, czy zadanie zostało prawidłowo wykonane. Ustalają, która fabryka              

ma mniej odpadów, a która więcej. Wygrywa fabryka, która wyprodukowała mniej 

śmieci. Po każdej rundzie dziecko określa wielkość przedmiotów względem siebie, 

używając określeń: „mniejszy”, „większy”, np. Butelki są większe niż nakrętki,                 

a nakrętki są mniejsze niż butelki.  

 

3. „Co możemy zrobić z gazety?” - zabawa naśladowcza. 

 

 Rodzic tłumaczy, że nie wszystkie wykorzystywane przedmioty trzeba od razu 

wyrzucać Czasami warto zastanowić się, czy nie można byłoby ich ponownie                   

do czegoś użyć. Jako przykład prezentuje stare, przeczytane gazety. Zachęca dzieci 

do naśladowania zabaw z wykorzystaniem gazet, jak np.: delikatne unoszenie                    



i opuszczanie, zwijanie w rulon – tworzenie lunety, składanie wachlarzy, czapek, 

statków, robienie kul. 

 

4. „ Naśladuj mnie” - zabawa pantomimiczna. 

 

     Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Jedna z osób zaczyna się poruszać, a druga 

próbuje naśladować jej ruchy w lustrzanym odbiciu przy dźwiękach muzyki 

wyciszającej. Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról.  

 

5. Zachęcam do zaśpiewania piosenek z YouTube: 

 

     „Ekologa znak” - Śpiewające brzdące 

    https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

   „Moja Planeta” - Majka Jeżowska 

   https://www.youtube.com/watch?v=Iud18Orku5A 

 

6. Pora na karty pracy dla chętnych dzieci: 

- Karty pracy nr 1 – pokoloruj obrazek. 

- Karty pracy nr 2 – prowadź ołówkiem po śladzie. 


