
Grupa VI 

Tematyka tygodniowa: Dbamy o naszą planetę. 

 

 

 
 

 

Temat dnia: Segregujemy odpady. 

 

Wtorek 21.04.2020r. 
 

Witamy Was Kochani we wtorek i zapraszamy do zapoznania się w jaki 

najprostszy sposób my wszyscy możemy przyczynić się do szanowania naszej 

planety. Dzięki prostym czynnościom możemy przedłużyć naturalny wygląd Ziemi. 

Jest to tematyka dobrze Wam znana, więc tym bardziej życzymy miłej zabawy      

w pracy.:) 

 

 

Dla ruchowe dla wszystkich dzieci: 

1.„Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno          
w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci grzbiet” 
górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w górę, głowę chowamy między ramionami.  
2. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki).  
3. „Przenosimy jajka” – pozycja stojąca na obwodzie koła, podawanie woreczków 
gimnastycznych (może być miękka piłeczka lub klocek) do dziecka po prawej stronie, 
tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności z lewą ręką i w lewą stronę. 
4. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon 
do lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  
5. „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku 
rozłożonego na podłodze woreczka, tak aby dotknąć czołem podłogi.  



Materiał dla 3 latków: Józio B., Jaś B., Amelia Ch., Natalia R., Oliwia R, Filipek Sz., 

Julian T., Jagoda W., Kalina W., Róża W. 

 
1.„Relaks w lesie” – zabawa relaksacyjna. Przygotuj nagranie z muzyką relaksacyjną np. 
śpiew ptaków. 
  
Rodzicu zaproś dziecko do położenia się na dywanie, zamknęło oczy, słuchało go           
i wykonało z Tobą ćwiczenie. Włącz nagranie śpiewu ptaków (bądź leśną muzykę 
relaksacyjną z CD) i opowiedz dziecku o lesie, w którym się znalazło. W tym samym 
czasie, przechadzając się po pokoju, rozsyp na dywanie śmieci – papiery, pudełka 
kartonowe, puszki, plastikowe butelki, folie itp. 
 
Tekst do czytania: 
Wyobraź sobie, że poszliśmy na spacer do lasu. Szliśmy przez jakiś czas, a ponieważ 
trochę zmęczyliśmy się, postanowiliśmy się położyć na polanie i chwilę odpocząć. 
Leżysz na zielonym, soczystym, miękkim mchu. Słońce przygrzewa. Jest ci bardzo 
przyjemnie. Wokół słychać śpiew ptaków, gdzieś z oddali dobiega pracowite stukanie 
dzięcioła. Jest spokojnie. Wiatr leciutko porusza gałęziami pobliskich paproci i czujesz 
na twarzy przyjemny powiew niosący ze sobą słodką woń kwiatów. Jeszcze chwilka        
i znów będziesz mógł wyruszyć w dalszą podróż i pospacerować w głąb kniei. Twoje 
oczy są tak ciężkie, że nie chcą się otworzyć. Przeciągnij się jak koty i powoli usiądź, 
wystawiając twarz do słońca. Powoli otwórz oczy i rozejrzyj się dookoła. Co to? 
Czy to na pewno jest piękny las? 
 
Proszę zaangażuj dziecko do rozmowy o tym, jak się czuło „odpoczywając w lesie”. 
Pozwól dziecku zbudować swobodną wypowiedź. Zwróć uwagę dziecka na śmieci, które 
pojawiły się w lesie. Poproś dziecko, by się zastanowiło: 
 
Kto mógł naśmiecić w lesie? 
Czy zachował się właściwie? 
Jak wygląda las pełen śmieci? 
Co trzeba zrobić, aby las znów był piękny?  
 
2. „Czysta ziemia” – plakat.  
 
Rodzicu pobierz kontur ziemi (na konturze zaznaczone są miejsca, które należy 
pokolorować na zielono i niebiesko) suche pastele lub kredki oraz wycięte z kolorowych 
gazet, reklamówek lub narysowane rośliny i zwierzęta lądowe i morskie. Zadaniem 
dziecka jest pokolorowanie kuli ziemskiej i naklejenie w odpowiednie miejsca roślin         
i zwierząt morskich i lądowych. 
 

 



 

 

 

Materiał dla 4 latków: Dawid Ch., Ola L., Kuba K., Iga Cz. 

 
 

1.„Czy to się jeszcze przyda?” – rozmowa na temat recyklingu oraz zabawa dydaktyczna 

połączona z pracami porządkowymi.  
 
Rodzicu pokaż dziecku ilustrację ze znakiem recyklingu i wytłumacz, że umieszcza się 
go na produktach, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Pokaż dziecku takie 
produkty. Mogą to być np. papier, opakowanie kartonowe, pudełko, butelki: plastikową    
i szklaną, puszkę, pojemnik po serku, starą zabawkę – i poproś aby dziecko zaniosło do 
odpowiedniego pojemnika na śmiecie w twoim domu.  
Porozmawiaj z dzieckiem o tym, czy wszystkie odpady znajdują się we właściwym 
miejscu.  
 



 
 
 
 
 
 
 
2. „Gdzie z tym śmieciem?” – skreśl źle posegregowany śmieć a pozostałe pokoloruj.  
 
 
 



 



 

Materiał dla 5 latków:, Helenka K., Kuba L., Andrzej S., Sasza C., Ignacy Ch., Michał Ł.  

 
 
1.„Jak segregujemy śmieci?” – rozsypanki literowe, rozpoznawanie liter i próby 
czytania. 
Rodzicu przygotuj karteczki z literami tworzącymi wyrazy: papier, plastik, metal (dla 
ułatwienia każde litery tworzące jeden wyraz w tym samym kolorze, np. litery tworzące 
wyraz papier napisz kolorem niebieskim). Przygotuj również kartki z wyrazami 
napisanymi całościowo: szkło, mieszane. 
Dziecko układa wyrazy z rozsypanki literowej i nakleja je na kartkę. Próbuje przeczytać 
te wyrazy. 
Rodzicu pokaż dziecku wyrazy napisane w całości i spytaj: 
Dlaczego one są już całe napisane? 
 
One są do czytania globalnego ponieważ posiadają takie głoski, które składają się         
z dwóch liter: „szkło” i „mieszane”. Odczytaj je, a dziecko niech wyodrębni pierwszą 
głoskę. 
 
 
2. „Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci.  
 
 
Pytania pomocnicze: 
Dlaczego kosze mają różne kolory? 
Jakie odpady wrzuca się do koszy oznaczonych tymi kolorami?  
kosz zielony – szkło, 
kosz niebieski – papier, 
kosz żółty – plastik, metal, 
kosz brązowy – bioodpady. 
 
 

Wykonaj poniższą kartę pracy. Pokoloruj odpowiednim kolorem kosze do których 
wrzucamy odpady. 
 



 
 
 

 

Materiał dla 6 latków: Kacper K., Ola J., Zosia K., Wiktor K., Zuzia T. 

 
1.”Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. 
Rodzicu zaproś dziecko do zabawy z tekstem literackim. Zaproś je takimi słowami: Za 
chwilę zamienimy nasz pokój w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Będę czytać wiersz,     
a Twoim zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszysz. Postaraj się również 
ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, 
zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość. Przygotuj się do wyprawy: zmień kapcie 
na buty, zawiąż sznurówki, włóż czapki itp. (Dziecko ilustruje tylko ruchem te czynności). 
  
Podczas czytania wiersza Rodzicu spróbuj ilustrować ruchem niektóre czynności, 
pozwalając dzieciom na swobodną interpretację treści. Zwróć uwagę dziecka, modulacją 
głosu na wersy wiersza dotyczące emocji bohaterów.  

 
 



Jak tu pięknie dookoła!  
Strumyk szemrze, kwitną zioła,  
skaczą żabki, buczą bączki  
– jak nie lubić takiej łączki?  
Pośród kwiatków sobie łażą  
Ala, Ola, Staś i Kazio.  
Nagle patrzą – jakiś dołek,  
a w tym dołku jest tobołek.  
Staś tobołek wyjął z dołka, 
 po czym zajrzał do tobołka… a tam…  
– Patrzcie! Stos papierków,  
trzy butelki, pięć cukierków,  
jedna guma…  
– Już wyżuta…  
– Dwie gazety i pół buta,  
dwie torebki, cztery puszki…  
– I zużyte trzy pieluszki!  
– Ktoś na łące biwakował  
i te śmieci tu wpakował.  
– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…  
– Zamiast zabrać je do domu.  
– Wiecie, jak tak dalej będzie,  
jak będziemy śmiecić wszędzie,  
to się Ziemia zdenerwuje,  
tak że każdy pożałuje!  
– Będzie miała dość brudasów,  
bo jest miła, lecz do czasu!  
– Zagra wszystkim nam na nosie  
i przepadnie gdzieś w kosmosie,  
a my zostaniemy sami,  
płynąc luzem pod gwiazdami…  
– A więc póki krąży w kółko,  
niech się brudas puknie w czółko!!!  
Jak naśmiecisz, to posprzątaj.  
A jak nie – to marsz do kąta.  
 

Po przeczytaniu wiersza poprowadź rozmowę na temat wiersza. Pytania pomocnicze:  

Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące? 

Co znalazły na łące?  

Jak się wtedy poczuły? Jak ty czułbyś się w takim zaśmieconym miejscu?  

Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?  



Czy przypominasz sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili? 
Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać? 
Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?  

Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? 

Rodzicu możesz odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, jeśli 
dziecko ma trudność z odpowiedzią na pytania. Warto wspomnieć, że rada autorki 
„marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie 
sprzątnąć.  
 
2.„Akcja – segregacja” – Rodzicu proszę poprowadź z dzieckiem rozmowę na temat 
tego, w jaki sposób segregujecie śmieci w swoim domu. Uporządkuj wypowiedzi 
dziecka, wykorzystując sylwety koszy uwidocznione na ilustracji poniżej. Odpowiednie 
kolory koszy: niebieski z napisem PAPIER, zielony z napisem SZKŁO, żółty z napisem 
METAL I PLASTIK, brązowy z napisem KOMPOST lub BIO, szary z napisem 
ZMIESZANE lub RESZTKOWE. 
Możecie poprosić dziecko o przyczepienie odpowiednich ilustracji pod sylwetami koszy 
(wcześniej przygotowanymi). Uważam jednak, że najlepszym utrwaleniem tego zajęcia 
będzie zaangażowanie dziecka do segregacji śmieci podczas czynności domowych. 
Dzieci są zawsze chętne do pomocy i na pewno z chęcią będą odnosić do 
odpowiedniego pojemnika np. szklany słoik, paragon, skórkę po bananie, puszkę po 
groszku itp. Praktyczna praca daje najlepsze efekty wychowawcze. 
 

  
  



  
  

 
3.Wykonajcie proszę polecenia z Kart Pracy 4: 

 
Karty Pracy 4 str. 2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami właściwych 
pojemników na odpady.  
Karty Pracy 4 str. 3a - liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, czytanie wyrazów, 
łączenie ich z właściwymi pojemnikami. 


