
11.05.2020 r. – poniedziałek propozycje zajęć dla dzieci 

SEGREGUJEMY ŚMIECI 

 

Kochani Marynarze przed nami kolejny tydzień pracy zdalnej. Mam nadzieję, że 
wszyscy radzicie sobie doskonale, wasze wiadomości się doskonalą i stajecie 
się z dnia na dzień bardziej samodzielni. Dziękuję wszystkim za zdjęcia i pisane 
do mnie wiadomości. Pracujcie tak dalej.  

                                                                                  Pozdrawiam wszystkich  

                                                                                           pani Wioletka 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMATY DNIA 

1.SEGREGUJEMY ŚMIECI 

2.DBAMY O ŚRODOWISKO 

3.JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY 

4.ZIELONA PLANETA 

5.CHRONIMY ZIEMIĘ 

 

Cele: 

• Wdrażanie do dbałości o środowisko 
• Umiejętność wypowiedzi całozdaniowych 
• Doskonalenie sprawności plastyczno- technicznej 
• Pobudzenie własnej kreatywności 

 
 
 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECI 

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

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?  
 



                                                      

 
 
 
4. Podpisz pojemniki na śmieci według ich przeznaczenia, jeśli doprowadziłeś 
wszystkie smieci do właściwych koszy to już wiesz jakie napisy powinny na nich 
się znaleźć. 
 
 
5. Ułóż zdania se słowami: 
 
 KOSZ                  SEGREGACJA                     PLANETA                        EKOLOGIA 
 
               EKOLOG                  PRZYJACIEL PRZYRODY 

PAPIER METAL PLASTIK SZKŁO 
6.Czas na relaks. Teraz posegreguj śmieci które wpadły do morza. 
(MINIMINI+)MEN  
 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

7.Przygotuj: plastikową butelkę po wodzie, klej, nożyczki, 2 kartki różowego 
papieru, czarny mazak. 

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


 
8. Wytnij 4 paski jednakowej szerokości i natnij u góry, przygotuj uszy i nos dla 
świnki. Paski papieru sklej tak jak na zdjęciu, narysuj nos czarnym mazakiem. 

      
 

9. Odkręć butelkę, zegnij tak abyś mógł naciąć nożyczkami i wytnij mały otwór 
na monetę. Rodzic może pomóc dziecku w tym zadaniu. 

 

 
 

10. Posmaruj całą kartkę klejem i obklej nią butelkę. Zrób otwór w papierze. 



 
11. Przyklej nogi, uszy, ryjek i narysuj czarne oczy. 

 
12. Skarbonka gotowa, możesz zacząć oszczędzać. 

 
13. Czas na relaks poćwicz z rodzicami przy piosence.(lulitulisie) 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

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 


