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Temat tygodnia: Dbamy o środowisko 
 

  Temat dnia: Segregujemy śmieci 

 

 

 

 

 

Witam Perełki i Rodziców! 

Drodzy Rodzice, dziś możecie porozmawiać z dzieckiem o segregacji śmieci. 

Witamy się z dzieckiem miłą powitanką. Możemy ją wspólnie zaśpiewać lub powiedzieć. 

 

1. Powitanka  - rymowanka. Podajmy sobie ręce 
i stańmy razem w kole. 
Wesoło zaraz będzie, 

to nasze jest przedszkole.( dziś jest to domowe przedszkole) 
Beata Gawrońska 

 

Powtarzamy wszystkie dni tygodnia, liczymy na palcach i zadajemy pytanie: Jaki dzisiaj jest dzień 
tygodnia?( piątek). A wiesz jaki będzie jutro dzień?( sobota). Jaka teraz jest pora roku?( wiosna) 
Utrwalamy.   

2.„ Zozi - Świat jest w naszych rękach” - śpiewamy poznaną piosenkę  tygodnia. 

Oto link do piosenki: https://youtu.be/pRNtFXew_VE   

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:  

Część wstępna  
 „Biegacze” - zabawa ożywiająca. Rodzic podaje tempo na bębenku( lub uderza rytmicznie o 
miskę). Gdy gra wolno, dziecko maszeruje. Kiedy gra szybko, dziecko biega.  
 

Część główna  
 „Lubimy porządek” - zabawa bieżna z elementami gimnastyki korekcyjnej. Rodzic rozkłada na 
dywanie hula-hop( mogą to być obręcze z taśmy, włóczki) - kosze na śmieci,( skarpetki i klocki), jako 



śmieci. Dziecko biega na bosaka po pokoju. Na sygnał rodzica,  podbiega do skarpet i za pomocą stóp 
przenosi je do kosza. Następnie to samo robi z klockami.  
 „Shrek i osioł” - zabawa z elementem czworakowania. Dziecko maszeruje wspięte wysoko na 
palcach, udając dużego ogra. Na hasło: Osioł! dziecko chodzi na czworakach.  
 „Kucyki” -  zabawa bieżna. Rodzic przygotowuje laseczkę gimnastyczną( lub dużą łyżkę do 
butów luk drewnianą). Dziecko biega po całym pokoju, udając jazdę na koniku.  
 „Uliczka” -  zabawa z elementem skoku. Rodzic układa uliczkę ze skakanek (dwie skakanki 
ułożone równolegle w odległości pół metra, może to być sznurek, włóczka). Dziecko ma za zadanie 
przeskoczyć przez ulicę.  
 „Jadę śmieciarką” - zabawa bieżna. Rodzic daje dziecku plastikowy talerzyk. Na hasło: Jedzie 
śmieciarka dziecko biegnie po pokoju i udaje, że prowadzi śmieciarkę.  
 

Część końcowa  
 „Czyste powietrze” - ćwiczenia oddechowe. Dziecko leżąc na plecach, wciąga powietrze 
nosem i wypuszczają ustami.  
  
4. „Śmieciowi Smakosze”  - praca plastyczna, zespołowa. Można przygotować trzy duże kartony 
tekturowe, kilka plastikowych butelek, foliowych reklamówek, gazet, szklanych słoików, farby: żółtą, 
zieloną, czarną, czerwoną i niebieską, nożyczki,  napisy: szkło, papier, plastik. Proponuje wykonanie 
wesołych Śmieciowych Smakoszy. W pokrywce każdego pudła należy wyciąć fantazyjne otwory. 
Następnie pomalujcie wspólnie  pudło określonym kolorem (żółtym, niebieskim lub zielonym), kolorowo 
ozdabiajcie twarz Śmieciowego Smakosza. Na koniec proszę przykleić napis. Teraz dziecko może 
wrzucać odpowiednio, wszystkie rodzaje śmieci.  
5. Rodzicu, zaproś swoje dziecko do zabawy paluszkowej „Maszyna”. 
Dziecko z rodzicem, siadają naprzeciw siebie i stykają się otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest 
przybliżona do ciała dziecka, a druga do rodzica. Podczas recytacji wiersza na przemian wyciągacie i 
przybliżacie do siebie ręce, starając się, aby dłonie przez cały czas były złączone. Ruchy są rytmiczne. 
 

„Maszyna” - Małgorzata Barańska 
Ta maszyna, ta maszyna, swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, bo się razem ruszać muszą. 
 

6. Gimnastyka buzi i języka: 

- parskamy jak konik,  

- puszczamy dużo buziaczków, 

- na zmianę, robimy dziubek i uśmiechamy się, 

- próbujemy dotknąć językiem nosa i brody, 

- czyścimy językiem ząbki u góry i u dołu, 

- oblizujemy wargi 
 
7. Zadanie specjalne na dziś: „ Odpadowy Pokaz Mody”  
 
  



 Ogłaszam konkurs na najciekawsze stroje z różnorodnych materiałów,  

przeznaczonych do recyklingu, np. kartony, worki, gazety, butelki, zakrętki, folie,  

rolki po ręczniku i papierze toaletowym. 

Projekt  i wykonanie wspólne - rodzinne.  Prezentacja dziecka w stroju - zdjęcia na  

grupie. Rodzice, również mile widziani w prezentacji. Prosimy o zamieszczenie  

dwóch zdjęć( przód i tył). Czeka  na Was miła niespodzianka   

 

 

 

To już koniec propozycji na dzisiaj. Proszę z nich korzystać. Życzę Wam wiele radości ze wspólnej 
zabawy, szczególnie w projektowaniu. Pozdrawiam - Wasza Pani Izunia. Miłego weekendu, pa,pa. 

 

Propozycje zabaw zaczerpnięte zostały z książek: Tropiciele - 4 latek, wyd. WSiP, strony internetowe: 
You Tube, YouTube Kids, biblioteki i zasobów własnych. 
  
Kontakt mailowy: i.jedrzejczak@przedszkole3.swinoujscie.pl 

 

 


