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Drogie Serduszka! Drodzy Rodzice! 

 

W tym tygodniu tematem naszych spotkań będzie: ” Dbamy o przyrodę” 

 

1. Zabawa ruchowa z elementem celowania – Rzut do kosza. 

Pomoce: Gazeta dla dziecka oraz kosz. 

     Dzieci zgniatają gazety w kulki. Podrzucają je do góry i starają się złapać. Następnie 

Rodzic stawia na środku kosz. Zadaniem dzieci jest rzucić/trafić swoją kulą do kosza. 

 

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Piosenka ekologiczna  

                         „ Świat w naszych rękach” 

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

„ Świat w naszych rękach” 

1.Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 2x 

 

2.A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 2x 

 

3.Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

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


Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 3x 
 

 

1. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

-Co leci w osobne pojemniki? 

 -Jak myślicie sprawą śmieci trzeba zająć się kiedy, żeby jutro dobrze żyć? 

           -Cały świat jest w czyich rękach? 

 -Czy można dbać o świat mając niewiele lat? 

 

2. Wykonanie czapki z gazety techniką origami. 

 

  Strona gazety dla każdego dziecka. Dzieci składają wraz z Rodzicami czapkę z gazety.  

Rodzic pokazuje dokładnie każdy ruch i pomaga dzieciom na każdym etapie: 

-złożenie kartki na pół, 

-odwrócenie linii złożenia do góry, 

-złożenie górnych rogów z obu stron do linii środka, 

-zagięcie dolnej linii ku górze, 

-odwrócenie kartki i ponowne zagięcie dolnej linii ku górze. 

 

W wolnej chwili obejrzyj bajkę edukacyjną pt. „Rady na odpady” 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

  

Powodzenia! 

 

NA  ŚRODĘ  PROSIMY  PREZYGOTOWAĆ: 

 

 2 kubeczki plastikowe; po 3 przedmioty plastikowe, szklane  i papierowe oraz kolorowe 

kartki: żółta, zielona, niebieska imitujące pojemniki do segregacji; 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

