Tematyka kompleksowa dla grup: „Mali Odkrywcy”, „Smerfy”, „Ekoludki”.
„Zabawki ekologiczne – elementy projektu” (22.06.-30.06.2020r)

Witamy Wszystkich Przedszkolaków i zapraszamy do wspólnych zabaw i zajęć
pt.„ Zabawki ekologiczne”. Mamy nadzieję, że dobry humor macie już od
rana. Zaczynamy piosenką:
1. Zabawki mają duszę – piosenka https://www.youtube.com/watch?v=fQclaZa3FzU
2. „Czy wiecie z czego to zrobione?” – prosimy o zgromadzenie następujących

przedmiotów: gazeta, zeszyt, szklana butelka po napoju, zakrętka do butelki, worek
foliowy, zabrudzony papier. Dziecko z zamkniętymi oczami wybiera jeden przedmiot,
określa co wyjęło i mówi z jakiego materiału jest zrobione (papier, szkło, plastik itp.).
3. Ćwiczenia słuchowe „Gdzie słychać sprzątanie?” – zakładamy przepaskę na oczy

dziecka, a następnie ustawiamy go w wybranym miejscu w pokoju i zgniatamy gazetę
lub stukamy palcami w butelkę. Zadaniem dziecka jest wskazać, z którego kierunku
dochodzi dźwięk sprzątania. Dziecko może używać określeń dotyczących położenia
przedmiotów w przestrzeni (np. z mojej prawej strony).
4. Ćwiczenia logorytmiczne „Ekologiczne rytmy”. Przygotowujemy: strona z gazety 5x,

plastikowy korek 5x, szklana butelka 5x. Układamy przed dzieckiem po jednym
przedmiocie i zadajemy pytanie, co się przed nim znajduje. Następnie układamy
przedmioty w ustalonej kolejności (np. gazeta – korek – butelka – gazeta – korek –
butelka – gazeta – korek - butelka). Do każdego przedmiotu przyporządkowujemy
dźwięk, jaki wydają dzieci widząc przedmiot np. gazeta – szszsz, korek – kląskanie,
butelka – dzyń, dzyń. Następnie Rodzic wskazuje przedmioty, a zadaniem dziecka jest
naśladować ustalony wcześniej dźwięk.

5. Zapraszamy do ćwiczeń fizycznych:

Zabawa orientacyjno-porządkowa – Nasze odpady. Przygotujmy dla dziecka trzy kulki z
papieru w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym lub piłeczki w tych kolorach. W pokoju
wyznaczamy trzy miejsca w/w kolorach (mogą to pojemniki, narysowane kolorową kredą
koła). Dziecko biega swobodnie, na hasło: „Stop” podnosi kulkę w wybranym kolorze i celuje
do wyznaczonego miejsca.
Ćwiczenia ramion i pleców „Zabawy z makulaturą”. Przygotujmy dla dziecka kawałek
gazety. Dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki
do drugiej.
Zabawa ruchowa aktywizująca duże grupy mięśniowe i mięśnie stóp „Sprzątamy nogami”.
Przygotujmy dla dziecka kawałek tektury. Dziecko chwyta między stopami kawałek tektury, a
następnie, trzymając ją tylko stopami, przeskakuje w wyznaczone miejsce pokoju.
Ćwiczenie mięśni grzbietu „Kolorowe pojemniki”. Przygotujmy dla dziecka trzy kulki z
papieru w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, lub piłeczki w tych kolorach. Dziecko leży
na brzuchu. Kiedy rodzic wymienia kolor pojemnika, odpowiadający barwie kulki, dziecko
podnosi ją nad głowę.
Ćwiczenia oddechowe „Sprzątamy makulaturę”. Do zabawy wykorzystujemy papierowe
kulki. Dziecko układa przed sobą kulki i pamiętając o prawidłowym torze oddychania (wdechnosem, wydech – ustami), próbuje przedmuchać je w wyznaczonym kierunku.
6. Słuchanie
wiersza
Igora
Sikiryckiego
https://www.youtube.com/watch?v=uEXhXr_fsrc

pt.

„Sznurek

Jurka”.

Rozmowa na temat wiersza.
- Jakie śmieci znalazły się na boisku?
- Dlaczego ktoś je wyrzucił?
- Gdzie należy wyrzucać śmieci?
7. Tworzenie siatki pytań na temat ekologii. Rodzic na arkuszu papieru z umieszczonym

na górze napisem ekologiczne, zadaje dziecku pytania:
– co to jest ekologia?
- po czym poznać, że coś jest ekologiczne?
- co chciałbyś wiedzieć o ekologicznych przedmiotach?

8. Zabawa słownikowa „Czy to jest ekologiczne”. Rodzic pokazuje dziecku obrazki

parami (przedmiot z recyklingu – zwykły odpowiednik). Zadaniem dziecka jest
określenie różnic, podobieństw i opowiedzenie, który przedmiot podoba się bardziej
i dlaczego.

9.

Improwizacja ruchowa do muzyki - Rondo Veneziano – Incontro (Magica Melodia)
https://www.youtube.com/watch?v=hh5ytES7Kko Dziecko ilustruje ruchem usłyszane

dźwięki i opowiada o tym, co one mu przypominają.
10. Przeprowadzenie doświadczenia z magnesem. Rodzic wyjaśnia dziecku, że istnieją

magnesy w różnym kształcie. Jeśli jest magnes w domu, dziecko przykłada go do
różnych przedmiotów. Próbuje samodzielnie sformułować wniosek, że magnes
przyciąga przedmioty metalowe, a innych nie.
11. „Co można zrobić z metalem” – doświadczenia dzieci. Określanie cech wspólnych

wszystkich metali i tworzyw. Przygotowujemy dwie puszki, miskę z ciepłą wodą,
butelkę plastikową, szklaną, drewniany klocek. Dziecko dotyka puszki, określa jej
temperaturę poprzez dotykanie rękoma lub przyłożenia do policzka. Jeśli puszka się
nagrzeje, trzeba wymienić ją na inną lub szybko schłodzić. Następnie Rodzic zanurza
puszkę w misce z bardzo ciepłą wodą. Dziecko określa jej temperaturę i zastanawia
się, kiedy metale są ciepłe, a kiedy zimne. Rodzic pomaga dziecku odpowiedzieć na
pytania:
- dlaczego metalowe kaloryfery są ciepłe w sezonie grzewczym?
- jaki kolor najczęściej mają metale, czy mają zapach?
- do czego można wykorzystać metale?
- gdzie spotykamy metale?
12. Tworzenie z puszek „Pojemnika na kredki”. Dziecko ozdabia puszkę wg własnego

pomysłu. Proszę pamiętać, aby puszka była odpowiednio przygotowana – nie miała
górnej warstwy i była zeszlifowana.
13. Nauka piosenki „Świat w naszych rękach
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

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)

–

Co

to

jest

recykling”

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…
Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć
Ref: Cały świat jest w naszych rękach
Rozmowa na temat piosenki:
- na czym polega segregowanie śmieci?
- co to jest recykling?
- dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?
- w jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?
14. Układanie zdań ze słowami: śmieci, segregacja, recykling. Pierwsze zdanie układa

Rodzic.
15. Zabawki z recyklingu. Propozycje:

- tworzenie instrumentów z recyklingu według własnego pomysłu. Mogą to być np.
grzechotki z pojemników po jogurtach, pojemnik po chusteczkach ze „strunami” z
gumowej rękawiczki. Po wykonaniu instrumentu dziecko śpiewa piosenkę „Świat w
naszych rękach” i wystukuje rytm na wykonanych przez siebie instrumentach.
- EkoZabawki: Szmacianki https://www.youtube.com/watch?v=HvluOuw77ec
- Skarpetkowa pacynka w 5 minut. Zaradni Rodzice
https://www.youtube.com/watch?v=Xq9N9KHoFBQ
- praca plastyczno-techniczna „Jak zrobić samochód z rolki po papierze toaletowym”
https://www.youtube.com/watch?v=Og2dj6WBpr8

- EkoZabawki: Tekturowy lashttps://www.youtube.com/watch?v=eCInLtdhukY
- zabawa plastyczno-techniczna „Lornetki”. Prosimy przygotować; dwie rolki po papierze
toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, zszywacz.
- Ptaszki z kolorowego papieru

16. Zachęcamy do obejrzenia „Rodziny Treflików – sezon 3 – odc. 6 – „Śmieci”

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
17. Rozmowa na temat „Dzieci, segregujcie śmieci”
- 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?
1. Posegregujmy razem śmieci
To takie proste jest dla dzieci
Bo te kolory każdy z nas zna
I o przyrodę właściwie dba
2. Cztery są kosze ulubione
Kolory mają tak znajome
Każdy przedszkolak dobrze wie
Jak posegregować je
3. Cztery kolory tak znajome
W wioskach i miastach postawione
Odpady dziel, gdy widzisz je
Przyrodzie będzie wtedy lżej!
Fragmenty wiersza autor: Agata Dziechciarczyk

17.Zabawy badawcze – „Co można zrobić z papierem”

Przygotowujemy kartkę z bloku technicznego, kartkę z bloku rysunkowego, stronę z gazety
czarno-białej i kolorowej, tekturę, ulotkę reklamową, papierowy talerzyk, pudełko z papieru,
papier śniadaniowy.
Dziecko ogląda różne rodzaje papieru. Określa, czy każdy papier jest taki sam? Gdzie
spotykamy produkty z papieru?
Przygotowujemy kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki tektury, kulki papieru,
drobne podarte kawałki papieru, miska z wodą.

- Latający papier. Rodzic opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta:
- 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 równomiernie, 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 dlatego, ponieważ jego
gramatura, a więc gęstość i sztywność, jest większa.

18. Zabawa

ruchowa z wykorzystaniem gazet „Bawimy się w kałużach”.
Przygotowujemy duże kartki papieru dla dziecka i Rodzica. Rozkładamy „kałuże” w różnych
miejscach mieszkania. Na sygnał Rodzica – delikatne stuknięcie w gazetę dziecko omija
kałuże, skacze przez nie lub do nich wskakuje.

19. Zabawa ruchowa przy muzyce „Taniec z gazetami”. Strony z gazet, dowolne nagranie

muzyczne odtwarzacz CD. Dziecko tańczy razem z Rodzicem w rytm muzyki z użyciem gazet.
Można tańczyć również na gazecie.

Zapraszamy na wspólne spacery z dzieckiem podczas, których obserwujemy, czy
wokół miejsca zamieszkania znajduje się ostateczna ilość koszy na śmieci, czy są pojemniki
do segregowania odpadów oraz czy ludzie przestrzegają zasad segregacji.
20.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział we wspólnych
zabawach i zajęciach. Trzymajcie się zdrowo. Życzymy
radosnych spotkań wakacyjnych i dużo słońca.
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9. https://www.biurfan.pl/przybornik-na-biurko-organizer-metal-siatka-czarny-id-2102
10. https://centrumflorysty.pl/p/311/6599/zabawka-myszka-rozowa-zabawki-zestawykreatywne-.html

11. http://pszok.wfosigw.torun.pl/2017/07/19/warunki-spelnienia-wymogow-wspolnegosystemu-segregacji-odpadow/kolorowanka-pojemniki-www-2/

12. https://miastodzieci.pl/bajki/sloneczko/
13. Nowe przygody Olka i Ady MAC EDUKACJA
14. Ptaszki z kolorowego papieru http://www.zabawydladzieci.com.pl/ptaszki-z-papieru/

