
23. 04. 2020 r.- czwartek propozycje zabaw dla dzieci 

Dbamy o środowisko- rozwój mowy 

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku 

Na początek przywitamy się śpiewająco 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk   

możesz wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem 

PROPOZYCJE ZABAW DLA PEREŁEK 

1. Obejrzyj bajkę o segregacji śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=7s    (M8 Production House) 

2.Przyjrzyj sie obrazkowi i powiedz co rozwesela a co zasmuca ziemię. Wskaż 
obrazki które połączyłbyś z wesołą planetą i obrazki które należy połączyć ze 
smutną planetą. 

 

3.Zagraj w koło fortuny (Paulina Rutkowska rozumiemysiebezslow) 

https://wheelofnames.com/view/pl/uz7-j2m/   

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=7s


 
4.Odpowiedz na pytania. 

- Jaki kolor ma kosz, do którego wrzucamy plastiki? 

- Do jakiego kosza wrzucimy pudełko po butach? 

- Jaki kolor ma kosz na szklane rzeczy? 

5. Narysuj i pokoloruj odpowiednim kolorem: 

• kosz na plastiki 
• kosz na papier 
• kosz na szkło 
• kosz na odpady mieszane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE DLA RYBEK I STERNIKÓW 

1.Obejrzyj film,, Przygody Treflików- Śmieci” i odpowiedz na pytania całym 
zdaniem 

(Rodzina Treflików - The Treflik Family - official) 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

https://www.youtube.com/channel/UC7KsIZqzwzBYjZHKAGe63iQ
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU


 
- Co Trefliki zobaczyły na podwórku? 

- Kogo Trefliki poprosiły o pomoc? 

- Czy czary podziałały na śmieci? 

- Jaki sposób na śmieci znalazła mama? 

- Kto pomógł Treflikom w sprzątaniu? 

2. Opowiedz, co widzisz na ilustracjach. Pokaż obrazki, które Ci się podobają i 
powiedz, dlaczego? 

 

 
3. Rysuj palcem po śladzie, a dowiesz się, do którego pojemnika należy wrzucać 
te śmieci. Czy wszystkie odpady znalazły miejsce w pojemnikach? Gdzie 
wrzucamy baterie i resztki jedzenia? Przeczytaj napisy na pojemnikach. 



 
4. Podziel na sylaby słowa: kosz, papier, metal, szkło, plastik.  

    Jaką głoskę słyszysz na początku słowa: papier, kosz, metal. 

Miłej zabawy 

Wioletta Lipa 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 

zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

PAPIER METAL PLASTIK SZKŁO 


