
ŚRODA – 15.04.2020 r. 

Temat dnia: Segregujemy śmieci.

1. Ćwiczenie umiejętności stosowania rzeczowników w liczbie 

mnogiej.

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na dywanie. Rodzic  

pokazuje kolejno ilustracje zwierząt, np. jednego zająca. Mówi: 

To jest jeden... – dziecko wymienia nazwę zwierzęcia. Następnie 

dokłada ilustrację jeszcze jednego zająca. Mówi: A to są (dziecko 

liczy sylwety zajączków)... i uzupełnia wypowiedź, mówiąc: dwa 

zające. R. bawi się z dzieckiem, wykorzystując inne ilustracje 

zwierząt (załącznik poniżej). 

2. Zabawa z elementem skoku „Ślimak na drodze”.

Rodzic układa kolorowe szarfy w kształt spirali – są to 

ślimaki w lesie. Gra na bębenku (lub innym instrumencie, który 

ma w domu) maszerując. Dziecko maszeruje po całym pokoju, 

starając się nie nadepnąć na ślimaka. 

3. Poznanie zjawiska segregowania śmieci.

Rodzic pokazuje zdjęcia  na temat zanieczyszczenia 

środowiska. Rozmawia z dzieckiem na temat segregowania 



odpadów, wyjaśniając, że segregowanie to inaczej podział śmieci 

na różne grupy.

4. Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”.

Rodzic ustawia tekturowe pudełka w kolorze niebieskim, 

żółtym i zielonym. Wyjaśnia, że w takich właśnie kolorach są 

kosze na odpady. Dziecko nazywa kolory poszczególnych 

pudełek. Następnie ustalają, do jakiego pudełka należy wrzucić 

poszczególne odpady i wrzucają je do odpowiedniego pudełka. R. 

wyjaśnia, że z tych odpadów w fabrykach są robione nowe, 

potrzebne nam rzeczy. Podaje przykłady (załącznik poniżej)             

5. Wykonanie pracy przestrzennej Drzewo z materiałów 

wtórnych.

Dziecko ma rolkę po papierze toaletowym i kawałki gazety. 

Dziecko przedziera kawałki gazety mniej więcej do połowy (może

być i dalej, aby nie do samego końca). Następnie rolują gazetę 

(jakby robiły lornetkę) i umieszczają w środku rolki po papierze 

toaletowym. Tak powstaje drzewo. 

6.  Zabawa zręcznościowa z wykorzystaniem surowców 

wtórnych „Zabawa z butelką”.



Rodzic rozkłada w pokoju kilka butelek, w których na dnie 

jest trochę piasku (butelka musi być szczelnie zamknięta). 

Dziecko maszeruje pomiędzy butelkami. Na uderzenie w bębenek,

podchodzi do wybranej butelki i stawia ją, po czym maszeruje 

dalej. Na kolejny sygnał siada skrzyżnie obok dowolnej butelki, 

układa ją na podłodze i toczy ręką do przodu i do tyłu, po czym 

maszeruje dalej.    

7. Zabawa bieżna „Slalom między butelkami”.

Rodzic ustawia przed dzieckiem trzy plastikowe butelki 

wypełnione wodą lub piaskiem (do tego zadania, można 

wykorzystać butelki z zadania nr 6). 

Dziecko pokonuje wyznaczoną trasę slalomem i wraca na swoje 

miejsce.

                                                         

8. Zabawy konstrukcyjne – budowanie z surowców wtórnych. 

Dziecko buduje dowolne obiekty z opakowań po soczkach 

dla dzieci, kartonach po mleku itp.

                                                                



        

             

            

 



   

                                                        



                                           







                          






