
Scenariusz zajęć 

Piątek 27 marca 

Temat 135.: Zdobywamy odznaki 

1. Zagadkowy spacer – zabawa sensoryczna.                                                                                                

Rodzic  prosi dziecko o zdjęcie skarpet, a następnie o przejście po ścieżce 

sensorycznej ułożonej w formie koła. Dziecko powoli spaceruje boso po 

zróżnicowanych materiałach, przechodząc po całej ścieżce. Rodzic zachęca dziecko do 

opisywania wrażeń. Po zakończonym zadaniu dziecko oczyszcza stopy, zakłada 

skarpety.                                                                                                                                  

Środki dydaktyczne: materiały do utworzenia ścieżki sensorycznej: wycieraczka 

igłowa, folia bąbelkowa, papier pakowy, woreczki z grochem itp. 

 

2. Odznaki dla ekobohaterów! – zabawa plastyczno-badawcza                                

Dziecko projektuje i wykonuje medal, z dbałością o szczegóły, ponieważ medal będzie 

nagrodą dla ekobohatera. W trakcie projektowania rodzic zachęca dziecko do 

wypowiadania się na temat tego, jakie symbole i elementy powinny znaleźć się na 

odznace dla ekobohatera. Dziecko eksperymentuje z różnymi materiałami 

plastycznymi, próbuje je łączyć. Rodzic zachęca dziecko do dzielenia się 

doświadczeniami i spostrzeżeniami, np. na temat tego, co można połączyć przy 

pomocy kleju, a co – przy pomocy plasteliny.                                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: materiały do wykonania medalu, np. grube kółka z tektury, 

sznurek jutowy, flamastry, nożyczki, papier kolorowy, guziki, ilustracje z czasopism 

lub kalendarzy, plastelina, klej 

 

3. Trening strażnika przyrody – zestaw ćwiczeń porannych.                                        

Zachęcenie dzieci do ćwiczenia i wyjaśnienie, że dobra kondycja i sprawność fizyczna 

przydadzą się strażnikom przyrody. Proszenie o dokładne wykonywanie ćwiczeń.  

 

Tropiciele – poszukiwanie zagrożeń dla środowiska – ciche chowanie i skradanie się.  

Praca na wysokości – naśladowanie chodzenia na szczudłach (na palcach i sztywnych 

nogach).  

Zbieramy śmieci – stanie w małym rozkroku, skłony w przód.  

Ruszam z pomocą – w siadzie uderzanie o podłogę całymi stopami – szybko i wolno.  

Naśladuj mnie – naśladowanie min i gestów pokazywanych przez nauczyciela lub 

chętne dziecko. 



 

4. Jestem dzielnym ekologiem! – zabawa dydaktyczna, konkurs z nagrodami.                                        

Rodzic przygotowuje kosz, pudełko lub kapelusz z karteczkami, na których zapisane są 

zdania prawdziwe i nieprawdziwe, oraz drugi z przygotowanymi odznakami. Dziecko 

podchodzi i losuje karteczki. Rodzic odczytuje zdania na wylosowanych karteczkach i 

prosi o określenie, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy – fałszywe. Dziecko podaje 

odpowiedź w ustalony sposób, np. prawda – klaskanie, fałsz – tupanie nogami. Za 

każdą poprawną odpowiedź gracz otrzymuje jeden punkt, np. klocek. Dziecko układa 

zdobyte fanty przed sobą. Po zebraniu np. trzech punktów dziecko ma prawo 

wylosować odznakę. Rodzic uroczyście przypina lub zawiesza odznaki. Wraz z 

odznaką dziecko otrzymuje tytuł ekobohatera. Przykładowe zdania: Szkło można 

wywieźć do lasu. Ptaki jedzą tylko reklamówki. Wodę i prąd trzeba oszczędzać. 

Śmieciarki nie są nam potrzebne. Papier, szkło i plastik trzeba segregować. Rośliny 

lubią zanieczyszczone powietrze. Śmieci same się sprzątają. Trzeba dbać o świeże 

powietrze.                                                                                                                                                        

Środki dydaktyczne: kosz, pudełko lub kapelusz, karteczki ze zdaniami, odznaki, klocki 

 

5. Segregujemy śmieci – zabawa orientacyjno-porządkowa. ��                                    

Rodzic rozkłada kolorowe kartki w kolorach odpowiadających kolorom pojemników 

na odpady (niebieska – papier, zielona – szkło, brązowa – bio, żółta – metale i 

tworzywa sztuczne, czarna – mieszane). Dziecko otrzymuje po kilka obrazków z 

przedmiotami wykonanymi z różnych materiałów. Biega swobodnie po sali, a na 

hasło: Sprzątamy – umieszcza swoje przedmioty na odpowiednich kartkach, np. 

kartka żółta – plastikowe butelki, kartka zielona – słoiki, kartka brązowa – skórka od 

banana. Na koniec wspólnie sprawdzają poprawność wykonania zadania.             

Środki dydaktyczne: obrazki z przedmiotami wykonanymi z różnych materiałów, 

kartki: niebieska, zielona, brązowa, żółta, czarna 

 

6. Duszki leśne – utrwalenie piosenki.                                                                                                                        

 

7. Tunel – zabawa ruchowa z elementem równowagi i czworakowania.                                                   

Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzą tunel z dostępnych materiałów, np. krzesła i koc. 

Dziecko próbuje się przez niego przedostać (na czworakach lub pełzając).  

 

8. Nagroda dla ekobohatera.                                                                                                                           

Dziecko otrzymuje od rodzica doniczkę i sadzonki lub nasiona, dekoruje doniczkę i 

sadzi w niej rośliny, którymi zaopiekuje się w domu. Rodzic zachęca dziecko, aby 

założyły i prowadziły kalendarz obserwacji rozwoju roślin.                                                                                                                                

Środki dydaktyczne: doniczki, materiały do ozdobienia doniczek, np. farby, flamastry, 

papier kolorowy, nożyczki, guziki, ilustracje z czasopism lub kalendarzy, klej, sadzonki 

lub nasiona, np. cebuli, pietruszki – według uznania rodzica �� 



 

9.  Jestem piłką – zabawa naśladowcza.                                                                                                  

Dziecko stoi przed rodzicem, który trzyma piłkę w dłoniach. Dziecko ją obserwuje i 

wyobraża sobie, że jest piłką. Uważnie naśladuje ruchy, jakie wykonuje piłka 

poruszana przez rodzica, np.: – odbijanie piłki o podłogę – dziecko skacze rytmicznie; 

– kołysanie piłki – dziecko kołysze się w takim tempie, w jakim porusza się piłka; – 

toczenie piłki – dziecko kładzie się i turla po podłodze.                                                                                                                              

Środki dydaktyczne: piłka 

 

10. Znikające śmieci – zabawa rozwijająca pamięć i koncentrację.                                                               

Rodzic układa pojedyncze przedmioty związane z tematyką zajęć w ostatnim tygodniu 

(np. butelkę plastikową, reklamówkę, słoik, jabłko, doniczkę). Prosi o zapamiętanie 

ich liczby i ułożenia, a następnie o zamknięcie oczu. Zmienia liczbę i kolejność 

przedmiotów. Na hasło: Czego brakuje i co nie pasuje? – dziecko próbuje nazwać 

brakujące elementy i odtworzyć początkowy układ.                                                            

Środki dydaktyczne: plastikowa butelka, reklamówka, słoik, jabłko, doniczka 


