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

Dbamy o środowisko- doskonalenie umiejętności liczenia i segregowania 

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 (miastoopole) 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0&t=29s 

2. Posegreguj śmieci. Wskaż, do którego śmietnika należy wyrzucić te śmieci. 
Policz, ile jest śmieci przy każdym koszu i ułóż tyle guzików lub pokaż na 
palcach. 

            

                                                                       

   
3. Jesteś Przyjacielem Przyrody, policz listki.(scholaris) MEN 

http://scholaris.pl/resources/run/id/112607 
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4. Obejrzyj bajkę. Przygotuj kartki: niebieską, żółta, brązową, białą i klamerki. 
Policz smieci obok kazdego kosza i na odpowiedniej kartce ułóż tyle klamerek 
ile jest śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs  (biosystem.pl) 

    kartka brązowa 

  kartka biała 

kartka niebieska 

 kartka żółta 

https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs


4.Teraz posegreguj śmieci które wpadły do morza.(MINIMINI+)MEN 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

PROPOZYCJE ZABAW DLA RYBEK I STERNIKÓW 

1.Obejrzyj film  (biosystem.pl) 

https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs 

2. Policz smieci nad każdym koszem. W którym koszu jest najwiecej smieci, a w 
którym najmniej. 

 

3.Zagraj z rodzicami w grę (plik do pobrania)  

DBAM O ŚRODOWISKO 
                             - GRA PLANSZOWA 

DO GRY POTRZEBNA JEST KOSTKA I PIONKI. STARTUJEMY Z  
ZIELONEGO POLA. PORUSZAMY SIĘ O TYLE PÓL, ILE WZKAŻE  
KOSTKA. PAMIĘTAJMY O POLACH FUNKCYJNYCH. WYGRYWA TEN GRACZ, 

KTÓRY JAKO PIERWSZY DOTRZE NA METĘ.  

  
Wyrzuciłeś do kosza elektrośmieci.  Cofasz się 5 pól. 

Robiąc zakupy pamiętałeś o  
ekologicznych opakowaniach.  
Przesuwasz się o 2 pola do przodu. 

   

Wyrzucając śmieci pamiętałeś o ich segregacji. Przesuwasz się 3 pola do 
przodu. 

                              
 Nie zakręciłeś wody po umyciu rąk. Tracisz jedną kolejkę   
. 
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Nawet krótkie odcinki drogi  
pokonujesz zawsze samochodem. Cofasz się 2 pola 

 

 
4.Posegreguj śmieci wirtualnie. (scholaris)MEN 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49420 

 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 
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