
Temat tygodniowy „Jestem przyjacielem przyrody” 

Czas realizacji: 8.06 – 12.06.2020r. 

Propozycje zajęć: 

1. Nauka na pamięć wiersza Barbary Gorajskiej „Mały ekolog” 

- rozmowa z rodzicami na temat wiersza  

Przyjacielem Ziemi jestem, 

dbam o czystość w moim mieście. 

Nie zaśmiecam papierkami, 

bo w przedszkolu je składamy. 

Stara rolka po papierze 

może się zamienić w zwierzę. 

Mały Adaś lub Dorotka 

mogą ją zamienić w kotka. 

Może wam się uda dzisiaj 

zrobić z niej dziwnego misia, 

może auto lub pajacyk – 

to bardzo ciekawa praca. 

2. Słuchanie piosenki „Mam zasady na odpady” (sł. i muz. Jerzy Kobyliński) 

Ekodzieci – Orkiestra Dni Naszych - 

https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8 

3. „Motyl” – wykonanie z rolki po papierze toaletowym, wycinanie skrzydeł z 

kolorowego papieru.  

4. „Jak segregujemy śmieci” – rozmowa w oparciu o utwór Moniki Smułki „Na 

odpady mamy rady”  

Kosz I (mozolnie): Dzień dobry… 

Kosz II: Raczej zły niż dobry. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8


Kosz I: Tak, masz rację, źle się czuję. Taki pełny jestem od wszelkiego rodzaju śmieci. 

Kosz II: Ludzie nie myślą, tylko wrzucają wszystko, jak leci. Przecież butelki szklane 

mogli sprzedać. 

Kosz I: Makulaturę też. Papier da się przetworzyć na kartonowe pudełka i inne 

potrzebne rzeczy. A butelki 

plastikowe mogli zgnieść, by więcej w nas było miejsca na inne odpady. 

Kosz II: O takim zachowaniu możemy tylko pomarzyć. 

Kosz I: Oj, tak, tak… 

(Kosze przechodzą na bok. Wchodzą ładne kosze z napisami: plastik i puszki, papier, 

szkło). 

Kosz Szkło: Dzień dobry! 

Kosz Plastik: Oj, tak, nawet bardzo dobry. 

Kosz Plastik: To dobrze, że ludzie wiedzą, co do nas wrzucać! 

Kosz Szkło: Racja, słońce ładnie świeci, a my mamy w sobie to, co lubimy… 

Kosz Plastik: W porównaniu do tych dwóch mamy o wiele lepsze życie. Spójrzcie tylko. 

Kosz Papier: Co Wam dolega? 

Kosz I: Źle się czujemy, bo nie dajemy sobie rady z tymi wszystkimi śmieciami! 

Kosz II: Racja, może nam pomożecie? 

Kosz Szkło: Mam pomysł! Stańmy obok siebie. Ludzie zamiast wszystko wrzucać do 

jednego z nas, zaczną 

segregować. Każdy z nas dostanie to, co lubi. 

Kosz I i II: Hurra! Hej! (wszystkie kosze stają w rzędzie) 

Chłopiec do dziewczynki: Zobacz, nowe kosze! 

Dziewczynka: Widzę. Do tego wrzucę plastikowe butelki i puszki, a tu butelki szklane. 

Tu gazety. 

Wszyscy: I tak zawsze powinno być! 

 



Odpowiedz na pytania: 

- co to znaczy sortować / segregować śmieci?  

- do czego jest nam potrzebne sortowanie śmieci? 

- czym różnią się kosze na śmieci? 

5. Tworzenie kompozycji z plastikowych korków wg. własnych pomysłów 

6.Plastik i metal – wyszukiwanie przedmiotów z tego tworzywa, określanie ich 

cech 

- czy są twarde/ miękkie  

- czy są duże/ małe 

- czy są lekkie/ ciężkie 

 

Propozycje zabaw ruchowych: 

1. Zabawa z elementem rzutu i celowania  „Celuj do butelki”. 

2. Zabawa z elementem skoku „Omiń ślimaka”, „Zgniatamy butelki” 

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zbieramy śmieci” 


