
 

 

Dzień Dziecka już minął, ale my bawimy się dalej. 

Przed nami ważny temat- Ekologia, ale i super zabawa.  

W tym tygodniu każde dziecko będzie miało okazję wykazać się pomysłowością i 

samodzielnie lub z niewielką pomocą rodzica wykonać zabawki. To będą eko zabawki. 

 

Zaczynamy:) 

 

1.Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego 

 „Sznurek Jurka". 

 

Za przedszkolem, bardzo blisko, 

Było miejsce na boisku. 

Kiedyś tam wyrzucił Jurek 

Poplątany stary sznurek. 

A nazajutrz obok sznurka 

Od banana spadła skórka, 

Wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

Wyrzucili bez wahania swoje torby po śniadaniach. 

Stos papierków po cukierkach 

Wysypała tam Walerka. 

Na papierki spadła ścierka, 

Jakaś pusta bombonierka, 

i od lodów sto patyków, 

Pustych kubków moc z plastiku, 

Wyskubane słoneczniki, 

Jeden kalosz, nauszniki, 

Stare trampki, piłka z dziurą, 

Połamane wieczne pióro, 

Kilka opon od rowerów 

I ogromny stos papierów. 

Oto tak, od sznurka Jurka, 

Wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki, wielka góra, 

Której szczyt utonął w chmurach. 

Nie ma miejsca na boisko, 

Lecz śmietnisko mamy blisko. 

 

Rozmowa  na temat wiersza. 

Rodzic pyta: 

Jakie śmieci znalazły się na boisku? 

Dlaczego ktoś je wyrzucił? 

Gdzie należy wyrzucać śmieci? 

Co to jest segregacja i na czym polega? 

 



Film: Rodzina Treflików -  „Śmieci" https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

Piosenka  „Śmieci"   https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

  

2.Piosenka  „Świat w naszych rękach" 

 

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

Wyjaśnienie słowa „recykling" 

 

Zaśpiewajmy piosenkę i zagrajmy na samodzielnie wykonanym  z recyklingu instrumencie. 

Sami zdecydujcie czy będzie to bębenek czy może grzechotka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo 

https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0      

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

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

 

 

3.Doświadczenia z magnesem. 

Będziemy potrzebować magnes i różne drobne przedmioty, których wiele jest wokół nas 

(spinacze, monety, klocki, drobne zabawki ... ) Pobawmy się magnesem w dowolny sposób, 

dotykajmy, sprawdzajmy , przykładajmy do różnych przedmiotów obserwując, co się będzie 

działo. Dajmy dziecku szansę, by samodzielnie sformułowało wniosek, że magnes przyciąga 

przedmioty metalowe, a innych nie. 

-Zabawa ,,Łowimy ryby w stawie" - samodzielnie wykonane rekwizyty do zabawy  

Rybki z folii aluminiowej, miska z wodą, sznurek o długości ok. 20 cm z przywiązanym na 

jednym końcu magnesem. 

 

- Zabawa sprawnościowa ,,Magnesowy labirynt". 

Kartka z prostym/schematycznym labiryntem, metalowa zakrętka, magnes. Dziecko ustawia 

zakrętkę na starcie, a pod spodem ustawia magnes. Zadaniem dziecka jest dotarcie do mety 

poprzez odpowiednie sterowanie magnesem i zakrętką. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0%20%20%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=zbODoZhvoyY
https://www.youtube.com/watch?v=BtIKVGdBihc


4. Wykorzystajcie różnorodne, niepotrzebne już materiały i wspólnie z rodzicami wykonajcie 

nowe  eko zabawki.  

Wesołej zabawy :) 

bączek zabawka z płyty CD    

https://www.youtube.com/watch?v=-qxk14r9wkI 

wirujący krążek" 

https://www.youtube.com/watch?v=icsA5paYwxw 

Olaf  Kraina lodu 

https://www.youtube.com/watch?v=x4L317_afmY 

zajączki z rolek  

https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw 

 

Ekologiczny samochód 

potrzebujemy: plastikowa butelka, cztery plastikowe korki, dwa patyczki do szaszłyków, 

plastelina, papier kolorowy, flamastry, nożyczki, klej; . 

Dzieci kładą butelki przed sobą i z pomocą rodzica przekłuwają je w dwóch miejscach (u 

góry i u dołu). Będą to miejsca, przez które należy przełożyć patyczki do szaszłyków, a do 

nich przymocować plasteliną korki. Papier kolorowy po-służy do dowolnego ozdobienia 

samochodu i np. narysowania pasażerów. 

 

Lornetka z rolek po papierze  

potrzebujemy: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 

zszywacz.  

W dowolny sposób dziecko ozdabia  obie rolki i je skleja. Z pomocą rodzica przyczepia do 

lornetki sznurek. 

 

Gra ekologiczna ( załącznik) 

Zagrajcie wspólnie z rodzicami i ponieważ dużo wiecie o ekologii , to myślę, że wygracie. 

Powodzenia:) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qxk14r9wkI
https://www.youtube.com/watch?v=icsA5paYwxw
https://www.youtube.com/watch?v=x4L317_afmY
https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw
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