
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „EKOLOGIA” 
 

 
 

Propozycja zabaw i aktywności 22.04.2020  
 

Kochani Rodzice, Kochane Dzieciaki dzisiaj obchodzimy  

„DZIEŃ ZIEMI”, z tej okazji poświętujmy i pobawmy się z muzyką. 

 

1.Usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i posłuchajcie ekologicznej piosenki  

pt. „Świat w naszych rękach” 

  

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

 

2.Następnie możecie porozmawiać na temat treści piosenki:  

Propozycja pytań na temat piosenki: 

- W czym jest cały świat wg piosenki? 

- Co to jest recykling? 

- Co Ty możesz robić aby dbać o świat? 

 

3.Teraz proponuję wspólną zabawę pt. „Ekologiczne kule”, możecie w trakcie słuchać 

poznaną piosenkę, zachowacie Eko atmosferę 

 

Każda osoba potrzebuje jedną kartkę z gazety, z której tworzy kule. Gdy wszystkie 

kule są gotowe, proszę wykonywać ćwiczenia: 

 

– podrzucajcie kulę nad głową trzy razy 

– przerzucajcie kulę z jednej ręki do drugiej 

– przekładajcie kulę między nogami (na kształt ósemki). 

 

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


4. Poniżej przedstawiam Wam propozycję  łatwego i szybkiego w wykonaniu 

instrumentu ekologicznego, Marakasy czyli tzw. przeszkadzajka to najprostszy z 

instrumentów, który na pewno spodoba się Waszym dzieciom.  

 

 

Do czegokolwiek (puszka, butelka, kubeczek zamykany, słoiczek, pudełko, cokolwiek 

byle zamykane) wsypujemy cokolwiek suchego (kasza, ryż, kamyki, koraliki, ziele 

angielskie…) zamykamy i gotowe.  

Tu poświęćmy czas na ozdobienie instrumentu. Jeśli użyjemy przeźroczystego 

opakowania, wsypmy np. koraliki kolorowe. Wówczas nasz instrument stanie się 

piękny bez dodatkowych ozdób. Wykonując kilka marakasów i używając za każdym 

razem innego „wkładu”, możemy stworzyć różne dźwięki, na różnych wysokościach. 

Zachęcam do eksperymentowania. Inny dźwięk uzyskamy, używając wkładu typu ryż, 

inny jeśli będą to spore kamyki, a jeszcze inny jak użyjemy plastikowych koralików.  

Do wykonania tej zabawki polecam również opakowania po jajku z niespodzianką. Są 

one zamknięte, szczelne i dostosowane wielkością do rączek naszego dziecka. 

Stworzymy wówczas nie marakasy, a tzw. jajka, będące odmianą marakasów. 

 

 

Inne ciekawe instrumenty znajdziecie Państwo na stronie: 

 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html 

 

  

 

 

Życzę udanego wspólnego muzykowania nowym instrumentem 
 
 

 
Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy- Załącznik 1 

 
 
 

Kochani Rodzice pamiętacie o przygotowaniu na jutro 8 zakrętek 

od butelek plastikowych? 

 

 

 

 

 

 
 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html


Karty pracy- Załącznik 1 Pokoloruj obrazek 

 

 

 

 


