
Grupa III Żabki 
Plan zajęć od 08.06. – 12.06.2020r. Temat tygodnia: Zabawki. 
 
Data 

 
Temat dnia 

 
Aktywność i działalność 
dziecka 

 
Cele 

Numery 
obszarów 
z podstawy 
programowej 

08.06.2020r. „Sznurek 
Jurka”. 

- Oglądanie zawartości 
„Skrzyni Skarbów”. 
- Ćwiczenie logorytmiczne 
„Ekologiczne rytmy”. 
- Słuchanie wiersza Igora 
Sikiryckiego „Sznurek 
Jurka”. Rozmowa na temat 
wiersza.   
- Improwizacje ruchowe do 
muzyki relaksacyjnej. 
- Zabawa orientacyjno-
porządkowa Dobre i złe 
zachowania. 
- Wypowiadanie sylaby eko 
- z różnym natężeniem. 
- Zabawa plastyczna 
„Dorysuj…”. 
- Zabawa bieżna – „Znajdź 
zielone…”. 

- naśladuje ustalony 
wcześniej dźwięk; 
- wskazuje 
zachowania 
proekologiczne; 
- improwizuje 
muzykę ruchem; 
- dorysowuje figurze 
wybrane przez siebie 
elementy; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy. 
 

I5, III5, IV1, 
IV2, IV5, IV7, 
IV8; IV19 

09.06.2020r. „Świat w 
naszych 
rękach”. 

- Ćwiczenia oddechowe 
„Zapach lasu”. 
- Rozmowa na podstawie 
piosenki „Świat w naszych 
rękach „– Co to jest 
recykling? 
- „Czy instrumenty 
muzyczne mogą być 
ekologiczne?” – tworzenie 
instrumentów z recyklingu. 
- Zabawa ruchowa z 
elementem równowagi 
„Sprawdzam, czy jest 
czysto”.  
- Zabawa rozwijająca 
kreatywność dzieci „Co by 
było, gdyby…?”. 
- Zabawa ruchowa 
z elementem 
czworakowania „Zbieramy 
śmieci”. 

- jest świadome 
konieczności dbania 
o otaczające je 
środowisko; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
- wykonuje 
instrument muzyczny 
z materiałów 
odpadowych; 
- podaje odpowiedzi 
na postawione 
pytanie. 
 

I5, III5, III8, 
IV1, IV2, IV3, 
IV7, IV8 

10.06.2020r. Postać 
z gazety. 

- Zabawa głosowa „Tuba”. 
- Zabawa plastyczno-
techniczna „Lornetki”. 
- Ćwiczenia oddechowe 
z wykorzystaniem 
papierowych pasków. 
- Pracownik firmy 
wywożącej śmieci – 

- wykonuje lornetkę 
z rolki po ręczniku 
papierowym;   
- wie, na czym 
polega specyfika 
pracy pracownika 
firmy wywożącej 
śmieci; 

I5, I7, III2, 
IV2, IV7, IV8, 
IV19, IV20 



rozmowa na podstawie 
obrazka lub filmu.  
- Zabawa bieżna – „Znajdź 
zielone... „. 
„Co można zrobić 
z papierem?” – zabawy 
badawcze.  
- Praca plastyczna „Postać 
z gazety”. 
- Zabawa ruchowa przy 
muzyce „Taniec 
z gazetami”. 

- wymienia wybrane 
właściwości papieru; 
- wykonuje pracę 
plastyczną 
z wykorzystaniem 
gazet; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy. 

12.06.2020r. Ekozabawki  - Zabawa słownikowa 
„Ekozabwki”. 
- Ćwiczenia oddechowe 
„Plastelinowy labirynt”. 
- „Świat w naszych rękach” 
– śpiewanie piosenki 
z akompaniamentem 
własnoręcznie wykonanych 
instrumentów.  
- Quiz ekologiczny. 
- Zabawa pantomimiczna 
„Bawimy się gazetami”. 
- Masażyk relaksacyjny 
z wykorzystaniem piórek 
i waty. 

- wie, co to są 
ekozabawki; 
- wypowiada się na 
temat zabawek 
z recyklingu; 
- bierze udział 
w quizie 
ekologicznym;  
- bawi się 
z rodzicami; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy. 

I5, III5, III8, 
IV1, IV2, IV5, 
IV8, IV18 

I. Grupa III Żabki Temat dnia: Sznurek Jurka. 08.06.2020r. 
Drodzy rodzice proponujemy dzisiaj zabawy ekologiczne: wypowiadanie sylaby eko - z różnym 
natężeniem, „Znajdź zielone…”, oglądanie zawartości „Skrzyni skarbów”. Prosimy  o odczytanie 
wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka” oraz o rozmowę z dzieckiem na temat wiersza. 
Zachęcamy do improwizacji ruchowej przy muzyce relaksacyjnej a także do „Zabawy z makulaturą”. 
Proponujemy ćwiczenie logorytmiczne „Ekologiczne rytmy”. Proponujemy aby dzieci wykonały 
pracę plastyczną „Dorysuj…”. 
1. Oglądanie zawartości „Skrzyni Skarbów”. 
Potrzebne będą: pudełko (skrzynia),gazeta, zeszyt, szklana butelka , zakrętka do butelki, worek 
foliowy… 

  
     
Rodzic ustawia skrzynię z przedmiotami przed dzieckiem.  
Dziecko wybiera po jednym przedmiocie ze skrzyni, mówi, co wyjęło i z jakiego materiału jest to 
zrobione (papier, szkło, plastik itp.). 
2. Ćwiczenie logorytmiczne „Ekologiczne rytmy”. 
Przygotuj: strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5).  
Rodzic  układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dziecku pytanie o to, co się przed nimi 
znajduje. Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – korek – 
butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu został 



wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydaje dziecko widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, 
korek – kląskanie, butelka – dzyn dzyn. Następnie rodzic wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem 
dziecka jest naśladowanie ustalonego wcześniej dźwięku. 
3. Ćwiczenia ramion i pleców „Zabawy z makulaturą”.  
Przygotuj kawałek gazety, będzie potrzebna do zabawy. 
Dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki do drugiej. 
4. Słuchanie wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”. Rozmowa na temat wiersza.   
Obrazki lub przedmioty: sznurek, skórka od banana, torba śniadaniowa, papierki po cukierkach, 
ścierka, bombonierka, patyki od lodów, plastikowe kubki, pestki od słonecznika, kalosz, nauszniki, 
trampki, piłka z dziurą, wieczne pióro, opony od rowerów, papiery.  

 
 

 

 
Rodzic czytając wiersz, rozrzuca wokół wymienione przedmioty.  
Za przedszkolem, bardzo blisko, 
 Było miejsce na boisku.  
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,  
Wyskubane słoneczniki,  
Jeden kalosz, nauszniki, 
Stare trampki, piłka z dziurą, 
 Połamane wieczne pióro,  
Kilka opon od rowerów  



I ogromny stos papierów.  
Oto 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. 
Rozmowa na temat wiersza.  
Rodzic pyta: Jakie śmieci znalazły się na boisku? Dlaczego ktoś je wyrzucił? Gdzie należy wyrzucać 
śmieci? 
5. Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej. 
Link do muzyki -  odgłosy przyrody: https://www.youtube.com/watch?v=sE1qLDIetwI 
Posłuchaj muzyki, a następnie  zilustruj ruchem dźwięki, które słyszysz i opowiedz o tym, co one ci 
przypominają.  
6. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dobre i złe zachowania”. 
Dziecko swobodnie poruszają się po pokoju. Kiedy rodzic klaśnie w dłonie, zatrzymuje się i słucha – 
jeśli opisana sytuacja jest pozytywna ekologicznie (np. Segreguję śmieci) – cieszy się i skacze, 
a kiedy jest negatywna (np. Papierki wyrzucam na ulicę) – smuci się, chodzi zgarbione. 
7. Wypowiadanie sylaby „Eko” - z różnym natężeniem. 
Dziecko wypowiada sylabę z natężeniem określonym przez rodzica – cicho lub głośno. Chętna 
osoba także może pokazywać lub opisywać sposób, w jaki wypowie sylabę (np. śpiewając, 
szepcząc). 
8. Zabawa plastyczna „Dorysuj…”. 
Potrzebna jest kartka z narysowaną po środku dowolną figurą geometryczną oraz kredki.  
Zadaniem dziecka jest dorysowanie figurze wybranych przez siebie elementów, tak, aby tworzyła 
spójną całość i nadanie jej tytułu (np. Kula śmiechu, Kwadratowy obrazek). 
Dziecko może także samodzielnie obrysować na kartkach przedmioty w różnych kształtach. 

 

9. Zabawa bieżna – „Znajdź zielone…”. 
Porozkładaj w pokoju „Zielone przedmioty”.  
Rodzic  zadaje pytanie:  
− Dlaczego kolor zielony kojarzy się z ekologią? 
 Po usłyszeniu odpowiedzi, mówi: Znajdź zielone… klocki/ koło/ucho misia itp.  
Zadaniem dziecka jest dotknięcie wymienionego przedmiotu lub ustawienie się przy nim . 
 
II. Grupa III Żabki Temat dnia: Świat w naszych rękach. 09.06.2020r. 
Drodzy Rodzice zachęcamy dzisiaj do wyjaśnienia  dzieciom na czym polega recyklin na podstawie 
piosenki „Świat w naszych rękach”. Dzieci mogą dzisiaj wykonać swój własny instrument 
ekologiczny według własnego pomysłu. Proponujemy także ćwiczenia oddechowe „Zapach lasu”. 
Zachęcamy do zabaw ruchowych: „Sprawdzam, czy jest czysto” oraz „Zbieramy śmieci”. 
Zachęcamy do zabawy rozwijającej kreatywność dziecka „Co by było, gdyby…?”. 
 



1. Ćwiczenia oddechowe „Zapach lasu”.
Potrzebny jest: olejek o zapachu leśnym
 Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło
głęboki wdech nosem i wydech ustami, a także określa
2. Rozmowa na podstawie piosenki „Świat w naszych rękach” 
Link do piosenki „Świat w naszych rękach
Posłuchaj piosenki i zastanów się o czym ona opowiada.
I. 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)  
 II. 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... (2x)
 III. Więc dorośli oraz dzieci.   
posłuchajcie.   
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś, 
 żeby jutro dobrze żyć.  
 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x) 
Rozmowa na temat piosenki. 
Rodzic pyta: 
 − Na czym polega segregacja śmieci? 
− Co to jest recykling?  
− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko? 
− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?    
Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling. 
Pierwsze zdanie układa rodzic. Potem propozycje zdań podaje
do odpowiednich pojemników. Segregacja powoduje, że jest większy porządek. Recykling może 
być zabawny.         
3. „Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologicz
z recyklingu. 
• Burza mózgów „Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?

 
Potrzebne będą:  instrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; 
kawałek gazety, który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik p
z gumowej rękawiczki).  
Rodzic prezentuje dziecku  instrumenty, prosi, aby dziecko określiło
Następnie rodzic zadaje dziecku pytania: 
− Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny? 
− Czy instrumenty mogą pochodzić z recyklingu?
 • Wykonanie instrumentów muzycznych według własnego pomysłu.

Ćwiczenia oddechowe „Zapach lasu”. 
lejek o zapachu leśnym lub odświeżacz. 

Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy, a następnie rozpyla olejek. Dziecko wącha go, robi
wydech ustami, a także określa, z czym on im się kojarzy.

osenki „Świat w naszych rękach” – Co to jest recykling?
Świat w naszych rękach”: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

Posłuchaj piosenki i zastanów się o czym ona opowiada. 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x) 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,  

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)  

Na czym polega segregacja śmieci?  

Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?  
W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?     

ze słowami śmieci, segregacja, recykling.  
Pierwsze zdanie układa rodzic. Potem propozycje zdań podaje dziecko. Np.: Śmieci trzeba wkładać 
do odpowiednich pojemników. Segregacja powoduje, że jest większy porządek. Recykling może 

„Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?” – tworzenie instrumentów 

instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?”. 

  
nstrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; 

kawałek gazety, który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,strunami” 

instrumenty, prosi, aby dziecko określiło, z czego oraz jak są wykonane
pytania:  

Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny?  
Czy instrumenty mogą pochodzić z recyklingu? 

instrumentów muzycznych według własnego pomysłu. 

następnie rozpyla olejek. Dziecko wącha go, robi 
, z czym on im się kojarzy. 

Co to jest recykling? 
tube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

. Np.: Śmieci trzeba wkładać 
do odpowiednich pojemników. Segregacja powoduje, że jest większy porządek. Recykling może 

tworzenie instrumentów 

 
nstrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; 

o chusteczkach ze ,,strunami” 

, z czego oraz jak są wykonane. 



Potrzebne będą: przedmioty z poprzedniego zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, 
gruba taśma klejąca, nożyczki, markery.
 Rodzic udostępnia dziecku instrumenty. Dziecko może
dźwiękami, w zależności od włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i 
dokonaniu wyboru, rodzic zabezpiecza taśmą instrumenty, a dziecko może
• Orkiestra do piosenki „Świat w naszych rękach
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Potrzebne będą: własnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie piosenki 
rękach”.  
Dziecko może  śpiewać piosenkę i wystukiwać
4. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Sprawdzam, czy jest czysto”. 
Potrzebna będzie: gazeta dla dziecka. 
Dziecko układa przed sobą gazetę, przykłada
koła – sprawdzając, czy wokół jest czysto.
5. Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci „Co by było, gdyby…?”.
Potrzebne do zabawy: arkusz papieru, flamaster. 
Rodzic zadaje pytanie: „Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci?
Dziecko podaje odpowiedź, natomiast rodzic zapisuje  w
a następnie ponownie odczytuje.  
Pytania mogą być stopniowane i wynikać z poprzednich
świecie było brudno?). 
6. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Zbieramy śmieci”.
Potrzebna jest: piłeczka dla  dziecka oraz 
Dziecko swobodnie poruszają się po pokoju
czworakach turla piłeczkę i wrzuca ją
III. Grupa III Żabki Temat dnia: Postać z gazety. 10.06.2020r.
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj zabawę badawczą „Co można zrobić z papierem?”. Prosimy 
o przybliżenie dziecku pracy pracownika firmy wywożącej śmieci, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na to, jak bardzo jest potrzebna. Zachęcamy do aktywności ruchowej pod
„Znajdź zielone... „ oraz „Taniec z gazetami”.
„lornetkę” i „postać z gazety”. Zachęcamy do ćwiczenia oddechowego z 
papierowych pasków. 
1.Zabawa głosowa „Tuba”. 
Potrzebne będzie: rolka po papierze toaletowym. 
Rodzic mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę 
opisuje, co stało się z głosem i jaki 
sposób. 
2. Zabawa plastyczno-techniczna 
Potrzebne będzie: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 
zszywacz.  
Dziecko w dowolny sposób ozdabia obie rolki 
sznurek. 
3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków.
Potrzebne będzie: kilka stron z gazet
 Rodzic prosi, aby dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie siada razem z dzieckiem na
podłodze i dmucha na pasek z gazety z różnym natężeniem.
4.Pracownik firmy wywożącej śmieci. Rozmowa na podstawie obrazka.

 

rzedmioty z poprzedniego zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, 
gruba taśma klejąca, nożyczki, markery. 
Rodzic udostępnia dziecku instrumenty. Dziecko może eksperymentować z wyd

dźwiękami, w zależności od włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i 
ecza taśmą instrumenty, a dziecko może je ozdobić markerami.

Świat w naszych rękach”.  
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

łasnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie piosenki 

wystukiwać rytm na wykonanych przez siebie instrumentach.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Sprawdzam, czy jest czysto”. 

dziecka.  
Dziecko układa przed sobą gazetę, przykłada do gazety stopę raz jedną, raz drugą i wykon

, czy wokół jest czysto. 
Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci „Co by było, gdyby…?”. 

rkusz papieru, flamaster.  
Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci?”. 

odpowiedź, natomiast rodzic zapisuje  wszystkie odpowiedzi na arkuszu papieru

Pytania mogą być stopniowane i wynikać z poprzednich (np. Byłoby brudno 

tem czworakowania „Zbieramy śmieci”. 
dziecka oraz pojemnik.  

Dziecko swobodnie poruszają się po pokoju. Na hasło: „Zbieramy śmieci!
czworakach turla piłeczkę i wrzuca ją do pojemnika. Zabawę powtarzamy kilka ra

Postać z gazety. 10.06.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj zabawę badawczą „Co można zrobić z papierem?”. Prosimy 

przybliżenie dziecku pracy pracownika firmy wywożącej śmieci, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na to, jak bardzo jest potrzebna. Zachęcamy do aktywności ruchowej pod

gazetami”. Dzisiaj dzieci będą mogły wykonać z Państwa pomocą 
„lornetkę” i „postać z gazety”. Zachęcamy do ćwiczenia oddechowego z 

Potrzebne będzie: rolka po papierze toaletowym.  
Rodzic mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po papierze toaletowym. Dziecko 
opisuje, co stało się z głosem i jaki jest efekt. Następnie same próbuje wypowiedzi w ten sam 

techniczna „Lornetki”. 
Potrzebne będzie: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 

Dziecko w dowolny sposób ozdabia obie rolki i je sklejają. Z pomocą rodzica przyczepia do lornetki 

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. 
Potrzebne będzie: kilka stron z gazet. 
Rodzic prosi, aby dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie siada razem z dzieckiem na

podłodze i dmucha na pasek z gazety z różnym natężeniem. 
4.Pracownik firmy wywożącej śmieci. Rozmowa na podstawie obrazka.

rzedmioty z poprzedniego zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, 

eksperymentować z wydawanymi przez nie 
dźwiękami, w zależności od włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i ilości). Po 

je ozdobić markerami. 

łasnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie piosenki „Świat w naszych 

rytm na wykonanych przez siebie instrumentach. 
Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Sprawdzam, czy jest czysto”.  

raz jedną, raz drugą i wykonuje nią 

szystkie odpowiedzi na arkuszu papieru, 

(np. Byłoby brudno – Co by było, gdyby na 

Zbieramy śmieci!” – w pozycji na 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj zabawę badawczą „Co można zrobić z papierem?”. Prosimy 
przybliżenie dziecku pracy pracownika firmy wywożącej śmieci, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na to, jak bardzo jest potrzebna. Zachęcamy do aktywności ruchowej podczas zabaw: 
Dzisiaj dzieci będą mogły wykonać z Państwa pomocą 

„lornetkę” i „postać z gazety”. Zachęcamy do ćwiczenia oddechowego z wykorzystaniem 

rolkę po papierze toaletowym. Dziecko 
jest efekt. Następnie same próbuje wypowiedzi w ten sam 

Potrzebne będzie: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 

i je sklejają. Z pomocą rodzica przyczepia do lornetki 

Rodzic prosi, aby dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie siada razem z dzieckiem na 

4.Pracownik firmy wywożącej śmieci. Rozmowa na podstawie obrazka. 

 



Rodzic zadaje pytania dziecku dotyczące ilustracji. 
− Czy ludzie produkują dużo czy mało śmieci?  
− Co to znaczy, że mądrze gospodarujemy śmieciami?  
− Dlaczego warto segregować śmieci?  
− Dlaczego przed wrzuceniem plastikowej butelki do pojemnika, należy ją zgnieść? 
 − Co można zrobić z odpadów?  
− Co to znaczy, że jakiś przedmiot ma drugie życie? 
5.Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach”. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
6. Zabawa bieżna „Znajdź zielone...” 
Zielone przedmioty rozmieszczone w domu.  
Rodzic zadaje pytanie:  
− Dlaczego kolor zielony kojarzy się z ekologią?  
Po usłyszeniu odpowiedzi, mówi: Znajdź zielone… klocki/ koło/ucho misia itp. Zadaniem dziecka 
jest dotknąć wymienionego przedmiotu lub się przy nim ustawić. 
7. Co można zrobić z papierem? – zabawy badawcze. 
Potrzebne będą: . Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego, strona z gazety 
czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z papieru, papier 
śniadaniowy. 
• Zapoznanie z papierem o różnej fakturze.  
Rodzic rozkłada przed dzieckiem przedmioty z różnego papieru. Dziecko dotyka papier i przedmioty 
wykonane z niego. Określa, jaki w dotyku jest papier. Rodzic pyta:  
− Czy każdy papier jest taki sam?  
− Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)?  
 Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru. 
Potrzebne będą: kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki tektury, kulki z papieru, drobno 
podarte kawałki papieru, miska z wodą, kwiatek papierowy.  
• Latający papier.  
Rodzic opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dziecka:  
− Czy opadają? − Jeśli tak – który szybciej, a który wolniej? Wnioski: Jedyną formą, która opadła na 
dno była kulka papieru. Stało się tak, ponieważ jej masa była rozłożona nierównomiernie, a po 
nasiąknięciu wodą, stała się cięższa.  
• Pływający papier.  
Rodzic umieszcza różnego rodzaju kartki papierowe na powierzchni wody. Dziecko obserwuje 
i porównuje sposób oraz szybkość nasiąkania wodą materiałów papierowych. Wnioski: Szybciej 
nasiąka papier techniczny. Dzieje się tak, ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i sztywność, 
jest większa. 
8. Praca plastyczna Postać z gazety.  
Potrzebne będą: gazety z różnorodnie ubranymi postaciami, nożyczki, kleje, kredki. 
Dziecko rysuje twarz człowieka, następnie doklejają pozostałe elementy wycięte z gazet. 
9. Zabawa ruchowa przy muzyce Taniec z gazetami.  
Potrzebne będą: strony z gazet, dowolne nagranie muzyczne. 
Dziecko dobiera się w parę z rodzicem i tańczą w rytm muzyki, trzymając gazetę między: brzuchem, 
dłońmi, plecami. Mogą także zatańczyć razem na gazecie. 
10. Karta pracy. Rysuj po sladzie, a następnie pokoloruj kosze na zielono. 

 



IV. Grupa III Żabki Temat dnia: Ekozabawki. 12.06.2020r. 
Drodzy rodzice celem podsumowania zajęć ekologicznych proponujemy dzisiaj rozwiązanie quizu 
przez dzieci. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla dziecka będzie ćwiczenie oddechowe 
„Plastelinowy labirynt”. Zachęcamy do zabawy pantomimicznej „Bawimy się gazetami”. Dzieci mogą 
dzisiaj śpiewać piosenkę „Świat w naszych rękach” z akompaniamentem własnoręcznie 
wykonanych instrumentów. Proponujemy na dziś masażyk relaksacyjny oraz zabawę słownikową, 
w których jest niezbędna Państwa pomoc. 
1.Zabawa słownikowa „Ekozabawki”.  
 Rodzic pokazuje dziecku ekozabawki. Zadaje pytania:  
− Co Ci przypominają zabawki?  
− Z czego zostały one wykonane? 

 
2. Ćwiczenia oddechowe „Plastelinowy labirynt”.  
Potrzebne będą: kartka z bloku technicznego, plastelina, mała kulka z papieru.  
Dziecko tworzy z plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego kulkę i za 
pomocą dmuchania próbują ją wydostać. 
3. Śpiewanie piosenki „Świat w naszych rękach”, z akompaniamentem z wykonanych przez 
siebie instrumentów. 
 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
4. Quiz ekologiczny.  
Potrzebne będą: kartki: zielone i czerwone. 
 Rodzic zadaje pytania, a dziecko udziela odpowiedzi twierdzących (zielone kółko) lub 
zaprzeczających (czerwone kółko).  
Rodzic pyta:  
− Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika?  
− Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom?  
− Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę?  
− Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne?  
− Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza?  
− Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych? 
5. Zabawa pantomimiczna na pożegnanie – „Bawimy się gazetami”.  
Potrzebne będą: jedna strona gazety, piosenka „Świat w naszych rękach” 
Rodzic z dzieckiem tworzy parę i tańczą do piosenki „Świat w naszych rękach”. Podczas przerwy 
w muzyce, każdy z pary udaje, że gazeta jest: − tacą, na której niosą herbatę, − lornetką, przez 
którą obserwują otoczenie, − wachlarzem, którym się chłodzą w ciepły dzień, − piłką, którą 
podrzucają i łapią. 
6. Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem piórek i waty. 
 Potrzebne będą: sztuczne piórka, kulki z waty, szorstka część gąbki. 
Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450 
 Dziecko podczas słuchania muzyki, dotyka swoje przedramiona różnymi rodzajami materiałów 
i potem opowiadają o swoich wrażeniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Ręce do góry”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 
Słuchaj piosenki i tańcz z małpkami. 
Ręce do góry hop sa sa 
 teraz kucnij i złap psa  
ręka prawa ręka lewa 
 i juz latasz tak jak mewa  
hop do przodu , klaśnij raz 
 teraz w dół i w górę dwa 
 Noga prawa ,noga lewa 
 kręcisz nogą tak jak trzeba  
w lewo raz w prawo dwa  
skacz na nodze tak jak ja  
obrót w lewo klaśnij raz  
zatańczymy jeszcze raz 
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Wiosenne owady” – praca plastyczna z wykorzystaniem rolek  po papierze toaletowym. 
Cele:  
- rozwijanie umiejętności plastycznych; 
- wykonanie pracy zgodnie z instrukcją; 
- radość z samodzielnie wykonanej pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce:  
– tubki po papierze toaletowym, 
– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania, 
– kolorowy papier, 
– pisaki lub kredki, 
– klej. 
Sposób wykonania: 
1. Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbami – biedronkę 
na czarno, pszczółkę na żółto i tak dalej. 
2. Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem elementów 
z papieru: 
 pasków pszczółki i motylka, 
 głowy pszczółki i biedronki 
skrzydeł motylka, pszczółki i biedronki (tutaj na czerwony papier naklejamy kilka kółeczek z 
czarnego papieru), 
 oczu i nosków 
owadzich czułek (jako czułki fajnie sprawdzi się jakiś grubszy materiał jak na przykład kolorowy filc) 
- Teraz  należy  podoklejać wszystkie części do owadów. Czułki przyklejamy od wewnętrznej strony 
rolek. Noski możemy zrobić z kolorowych pomponów lub kulek papieru. 



 

III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat:  
Przykład 1 
Policz piłki w każdym koszu. Dorysuj w drugim koszu tyle piłek, aby w obu koszach było ich po 
równo. 

 
Przykład 2 
Uzupełnij tabelę według wzoru. 

 



Przykład 3 
Policz figury w każdym polu. Połącz pola z odpowiednimi liczbami. 

Przykład 4 
Dorysuj tyle figur, aby w każdym szeregu było ich 8. 

 
IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne. 
1.Słuchaj piosenki i staraj się wypełniać polecenia. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 
https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA 
2. Zabawa w ślizganie. 
Leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu, ważne by ręce odpychały się równocześnie. 
Zabawę można poprowadzić w formie zawodów rodzic- dziecko. 
3. Nauka rymowanki z pokazywaniem: 
Ręce w dole, ręce w górze. 
Rysujemy koło gurze, 
Skok do góry, ręce w bok. 
Teraz w przód zrób jeden krok. 
Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 
Teraz usiądź na podłodze. 
4. Podajemy butelkę. 
Turlanie stopami plastikowej butelki do siebie i od siebie. 
5. Słuchanie piosenki „ Kto jak skacze” 
Dziecko próbuje skakać jak dzieci w piosence. 



V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 
1.Marsz po obwodzie koła w rytm muzyki 
2.Nauka piosenki "Dwa kółeczka" : 
https://www.youtube.com/watch?v=M1t_RI95bsg 
3. Rozmowa na temat treści piosenki: 
- o czym była piosenka? 
- ile było kółeczek? 
- co robiły kółeczka? 
4.Rytmiczne wypowiadanie słów: "O, jak fajnie i wesoło" 
5.Ćwiczenia ruchowo- słuchowe: dziecko wyklaskuje rytm piosenki najpierw cicho, potem 
coraz głośniej. 
6.Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe: 
Rodzic zapoznaje dziecko ze wzorem koła. 
Dziecko rysuje koło, palcem prawej reki w powietrzu, następnie lewą ręką, prawą nogą i lewą nogą, 
rodzic daje dziecku tackę z bułka tartą, na której dziecko rysuje wzór i układa duże kolo ze wstążki 
lub sznurka. 
7.Dziecko otrzymuje od rodzica wycięte koła kolorowego papieru różnej wielkości, zadaniem 
dziecka jest posegregować je według wielkości. 
8.Rysowanie po śladzie a następnie samodzielnie. 

 
 

 
 

  

 


