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12-16 KWIETNIA - PIĄTEK 
 
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z obrazkiem, zagadka i zabawa dydaktyczna

 

,,Segregujemy śmieci’’ 
 
Rodzicu, pokaż dziecku obrazek przedstawiający 

pojemniki na śmieci i zadaj pytania, korzystając 

z propozycji podanych w ramce obok

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagadka i zabawa dydaktyczna 
 
O porządek trzeba dbać,  
wiedzą także o tym dzieci. 
Do odpowiednich worków  
każdy wrzuca… (śmieci) 
 
Rodzicu, rozłóżcie na podłodze 
różne pudełka kartonowe, szklane  
i plastikowe butelki, metalowe  
puszki, gazety, foliowe torebki itp. 
oraz kartki w odpowiednich kolorach
z napisami: 

• makulatura (niebieska), 
• plastik i metal (żółta), 
• szkło (zielona), 
• bioodpady (brązowa).  

Dziecko ogląda porozrzucane śmieci i 
obrazek z pojemnikami na odpady i wspólnie 
z nich. Przy ulubionej muzyce, dziecko spaceruje po pokoju 
kładąc je przy kartce w odpowiednim kolorze.
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
zabawa dydaktyczna 

Rodzicu, pokaż dziecku obrazek przedstawiający  

i zadaj pytania, korzystając  

obok. 

 

 

 
powiednich kolorach 

śmieci i omawia, z czego są wykonane. Rodzic pokazuje dziecku 
ojemnikami na odpady i wspólnie z dzieckiem ustala, co powinno znaleźć się 

dziecko spaceruje po pokoju i sprząta śmieci -
odpowiednim kolorze. 

Rozmowa na temat obrazka 
- Dlaczego pojemniki na obrazku mają różne 
kolory? 
- Co to znaczy segregacja?
- Dlaczego należy segregować śmieci?
- Co można wykonać ze śmieci
makulatury, szklanych i plastikowych opakowań

. Rodzic pokazuje dziecku 
z dzieckiem ustala, co powinno znaleźć się w każdym 

- zbiera oraz segreguje, 

Rozmowa na temat obrazka - propozycje pytań: 
pojemniki na obrazku mają różne 

Co to znaczy segregacja? 
Dlaczego należy segregować śmieci? 
Co można wykonać ze śmieci, np. ze zbieranej 

, szklanych i plastikowych opakowań? 



2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO-UMYSŁOWY 
Praca plastyczno-techniczna  

 

,,Przyroda z recyklingu’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wykonanie: Na kartce papieru ułóżcie, a następnie przyklejcie kolejno elementy tworzące bukiet 
kwiatów: słomki jako łodygi, nakrętki jako środek i płatki kwiatów oraz uformowaną z kreatywnego 
drucika kokardkę. Jeśli macie papierowe foremki do pieczenia muffinek, możecie nakrętki poukładać 
wokół foremek tak, aby utworzyć kwiat. Teraz możecie jeszcze przykleić do łodyg listki z bibuły. 
 
 

3. DBAMY O ROZWÓJ ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH I KOORDYNACJI WZROKOWO-
RUCHOWEJ 
Zabawa ruchowa dłoni 

 

 

,,Wierszowanki - pokazywanki’’ 
 
 
 
Kółko małe, kółko duże,    / rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło 
Ręce w dole, ręce w górze,    / ręce w dół i w górę 

Najpierw w prawo, potem w lewo,   / przechylamy w prawo i lewo 
Tak się buja w lesie drzewo.   / bujamy się na boki 

 

Trójkąt, kwadrat, serce, koło   / rysujemy każdą z figury palcami w powietrzu 
Dziś w przedszkolu jest wesoło.   / rysujemy palcami uśmiech na twarzy 
Serce duże, serce małe    / rysujemy w powietrzu serduszka 
Już wesołe koło całe.     / rysujemy palcami uśmiech na twarzy 
 
Mam paluszków całą gromadkę,   / wyciągamy 5 palców 
Wyprawię je zaraz w rejs moim statkiem.  / z drugiej dłoni formujemy łódeczkę 
Kapitan Kciuk na rufie stoi,    / kładziemy kciuk na dłoni-łódeczce 
A obok bosman, co niczego się nie boi,  / dokładamy palec wskazujący 
Kolorowa papuga, Pirat i Piratka   / dokładamy palec środkowy, serdeczny i mały 
I już palców jest gromadka.    / ruszamy wszystkimi (5) palcami 

 

Na koniec zachęcamy Was do obejrzenia filmu o wspaniałej rodzince świnek segregujących śmieci pt. 
„Segregowanie śmieci” z serii Świnka Peppa. 
Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=WXSYr0U43rs 

 
 
Propozycje pracy w wolnym czasie - w osobnych plikach. 

Potrzebne będą: 
– kartka z bloku technicznego formatu A4 
w dowolnym kolorze, 
– 14 kolorowych, plastikowych nakrętek od butelek, 
– 2 zielone, plastikowe, zginane słomki do napojów, 
– kreatywny drucik w dowolnym kolorze,  
– nożyczki, 
– klej (mocniejszy, typu "Magic"). 
Dodatkowo możecie przygotować także zieloną 
bibułę oraz 2 papierowe foremki do pieczenia 
muffinek. 


