
Drodzy Rodzice, Drogie „Rybki” witam Was po weekendzie 

i zapraszam do wspólnej zabawy! W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „EKOLOGIA” 

 
 

Propozycja zabaw i aktywności 20.04.2020  
 

1.Kochani Rodzice i Kochane Rybki usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i wspólnie 

przeczytajcie wiersz L. Szołdry pt. „Sznurek Jurka” . 

Jeśli macie ochotę proponuję zrobić inscenizację do wiersza (na podłodze rozłożyć 

szary arkusz papieru - boisko), rzucając na papier poszczególne rzeczy, o których jest 

mowa w wierszu. Tworzy się wielkie dzikie wysypisko. 

 

„Sznurek Jurka” L. Szołdry 

 

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

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. 

Ot 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 



2.Następnie porozmawiajcie na temat jego treści.  

 

Propozycja pytań na temat wiersza: 

 

 W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik? 

 Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 

 Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 

 Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady? 

 

 

3. Zapraszam Was do  zabawy skocznej pt. „W kubeczku”, do której będziemy 

potrzebować kawałek liny, sznurka, włóczki itp.  

 

Dzieci-krople wody przemieszczają się po pokoju, skacząc. Rodzic układa koło z liny 

na środku pokoju. Na hasło: Do kubeczka! wszystkie krople jak najszybciej wskakują 

do okręgu. 

 

4. Aby więcej przybliżyć dzieciakom temat ekologii zapraszam do obejrzenia bajki 

edukacyjnej pt.” Felka rady jak segregować odpady”. Proszę wejść w poniższy link:  

https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw&t=28s 

 

ŻYCZĘ MIŁEGO OGLĄDANIA 

 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

 

Karty pracy – Załącznik (Kolejne linki) 

 

 

 

Drodzy rodzice jeśli możecie zbierzcie na czwartek 8 plastikowych nakrętek 

od butelki. (Mogą być różnego rodzaju).  

Dziękuję. Pozdrawiam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw&t=28s

