
17.04.2020 piątek – SEGREGUJEMY ŚMIECI  

 
1. Zapraszamy do porannej rozgrzewki  

 
z piosenką „Najpierw skłon”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--
Gc_DqKwP94_g&index=5 

  
lub zestawem ćwiczeń poniżej:  
 

 Witamy się” – powitanie w parach, każde dziecko z rodzicem lub rodzeństwem wita się : 
dłońmi, ramionami, stopami, kolanami, pośladkami itp.  

 „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na wybrany dźwięk 
rozprostowanie rąk i uniesienie ich wraz ze złączonymi nogami nad podłogę.  

  „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.  

 „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki).  
 „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do 

lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  
 „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku 

rozłożonego na podłodze woreczka lub małej poduszeczki tak aby dotknąć czołem 
podłogi.  

  „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci naśladują 
chód wybranych przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka (króliki – skaczą obunóż, 
krowy – czworakują, kaczki – maszerują na ugiętych nogach, konie – podnoszą wysoko 
nogi). Na wybrany dźwięk siadają w siadzie skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na 
ponowny spacerują dalej. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  

 

2. Obejrzyjcie bajkę edukacyjną zamieszczoną w linku 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I-b0z5LqhKc&feature=emb_logo  

Po obejrzeniu bajki odpowiedzcie na pytania:  

 Dlaczego foka była nieszczęśliwa? Co przeszkadzało jej w pływaniu i łowieniu ryb? 

 Skąd się biorą śmieci w morzu? 

 Jak nasi bohaterowie zdecydowali rozwiązać problem śmieci na miejscowej plaży? 

 Jakie hasła wypisano na plakatach naszej drużyny? 

 Gdzie, mimo ogromnego wysiłku, nasza drużyna popełniła błąd w segregacji śmieci? 

 Czy nasz eko-patrol się poddał? Jak naprawił swój błąd?  

 

3. Zaśpiewajcie piosenkę  EKOLOGIA: https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg  
 

4. Zabawa ruchowa „Segregujemy śmieci” – przygotujcie w różnych w miejscach w 

pokoju kolorowe oznaczenia (żółty, niebieski, zielony, brązowy). Spacerujcie swobodnie 

po pokoju w rytm piosenki EKOLOGIA. Rodzic co kilka chwil przerywa piosenkę i podaje 

nazwę odpadów (gazeta, słoik, plastikowa butelka, opakowanie po jogurcie, zniszczona 

książka z kolorowankami, skórka od banana, puszka po kukurydzy). Zadaniem dzieci jest 

jak najszybsze dobiegnięcie do miejsca oznaczonego kolorem odpowiadającemu kolorowi 

pojemnika na te odpadki.  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=5
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I-b0z5LqhKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg


5. Miej czy więcej – zabawa matematyczna  
 
Pszczółki chciałybyśmy przypomnieć Wam trzy matematyczne znaki, które będą nam potrzebne 
do wykonania następnych zadań.  
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 

 
  znak mniejszości                            znak większości                                równa się   
 
 
 
Dwa pierwsze znaki wykorzystujemy wtedy, gdy chcemy określić czego jest mniej lub czego jest 
więcej. Znak „równa się” stosowany jest wtedy, gdy porównywanych przedmiotów jest „tyle 
samo”.  
 
Działania matematyczne z wykorzystaniem tych znaków, odczytujemy w następujący sposób:  
 
3 < 5         trzy jest mniej niż pięć  
 
10 > 7      dziesięć jest więcej niż siedem  
 
4 = 4         cztery równa się cztery (cztery i cztery to tyle samo)  
 
 
Rodzice, proszę przygotujcie dla dzieci dwa pojemniki, liczmany  (kocki, guziki, patyczki, 
rzeczywiste przedmioty) oraz kartoniki z zapisanymi cyframi i znakami  matematycznymi. Z ich 
pomocą dzieci mają za zadanie zilustrować, zdania:  
 
W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci. (Dziecko rozkłada dwa pojemniki)  
W jednym z nich leżały trzy butelki, (Dziecko wkłada 3 butelki do pierwszego pojemnika)  
w drugim pięć butelek. (Dziecko wkłada 5 butelek do drugiej   pojemnika)  
 
W którym koszu było więcej butelek?      Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź, a rodzic 
       kontynuuje opowieść:  
 
 
Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak 
myślicie, w którą stronę się otworzy? 
 
Dziecko układa kartonik ze znakiem < pomiędzy pojemnikami.  
Rodzic opowiada kilka takich krótkich opowieści, by utrwalić z dziećmi schemat zadania. Może 
poprosić dzieci o pomoc w wymyślaniu historii samodzielnie.  
 
Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi zamiast przedmiotów. Rodzic odczytuje 
treść zadania, a dziecko układa kartoniki.  



6. Karta pracy do wykonania w książce: str. 4a i 4b  
 

7. Dla chętnych: dodatkowe karty pracy zamieszczone na stronie internetowej przedszkola 
w zakładce naszej grupy   


