
                                                       Scenariusz zajęć 

ŚRODA 25.03.2020 

 

Temat 133.: Wiemy, jak dbać o świat wokół nas    

 

Cel główny: 

 Rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej 

Cele szczegółowe: 

• zna kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji odpadów, 

• zna materiał z którego wykonane są poszczególne rodzaje odpadów, 

• prawidłowo segreguje podstawowe rodzaje odpadów, 

Metody nauczania: 

• słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcja słowna, wiersz, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

 

Przebieg zajęć: 

Powietrze – ćwiczenia oddechowe (doskonalenie aparatu mowy - P.P I.9.) 

   Dziecko otrzymuje dwie chmurki: jasną i ciemną. Na słowa: Brudne powietrze – dzieci 

dmuchają w ciemną chmurkę. Na słowa: Czyste powietrze – dmuchają w jasną chmurkę. 

 Ekologiczne instrumenty – praca techniczna. (wyrażanie rozumienia świata za pomocą 

impresji plastycznej P.P IV.1.) 

Dziecko odrysowują na kartonie kształt krawędzi plastikowych pojemników, np. po 

jogurtach, serkach. Następnie do pojemników wsypują trochę ryżu, grochu lub fasoli. 

Zaklejają otwór wyciętą wcześniej tekturą i oklejają białym papierem. Dowolnie ozdabiają 

swoje instrumenty. 

Nasza muzyka – zabawy muzyczne. (muzykowanie w własnoręcznie wykonanymi 

instrumentami P.P IV.7.) 

 Dziecko siedzi trzymają w dłoniach ekologiczne grzechotki. Następnie sprawdza, jakie 

dźwięki wydają grzechotki napełnione grochem, ryżem lub kaszą. 

 

 



Zajęcia główne: 

 

 Gdzie wędrują śmieci? – historyjka obrazkowa. (posługuje się pojęciami dotyczącymi 

ochrony przyrody P.P IV.18.) 

 Dzieci oglądają znak recyklingu: opowiadają, z czego się składa, jaki ma kolor i co oznacza. 

Nauczyciel zachęca dzieci do wypowiadania się na temat wędrówki butelki: Chłopiec kupuje 

sok w butelce plastikowej w sklepie. Co powinien zrobić, jak wypije sok? Co dalej stanie się 

z butelką? Kto zgadnie, jaka jest dalsza wędrówka butelki? Dzieci wklejają brakujące obrazki. 

(Karta pracy w załączniku 1) 

 

Symbolem trzech zielonych strzałek, podążających za sobą i kręcących się zgodnie ze 

wskazówkami zegara znakuje się opakowania z tworzyw, które podlegają recyklingowi. 

 

 

 



 Figury geometryczne – zabawa orientacyjno-porządkowa. (rozróżnia podstawowe figury 

geometryczne P.P IV.12. 

Na dywanie są rozłożone cztery duże figury. Dziecko słucha muzyki. Gdy następuje przerwa 

w muzyce, opiekun wypowiada nazwę figury geometrycznej, a zadaniem dziecka jest 

ustawienie się obok tej figury. 

 Odgłosy przyrody – zabawa słuchowa. (odgaduje zagadki słuchowe P.P IV.5) 

https://youtu.be/JwbMnvfN2y8  odgłosy przyrody 

 Odtwarzanie są różne dźwięki przyrody. Dziecko rozpoznają i nazywają je oraz wyjaśnia jak 

należy się zachowywać, aby przyroda w danych miejscach była przez nas chroniona 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.  Gry i zabawy stolikowe: układanie 

puzzli, gry planszowe, konstruowanie z klocków, przeglądanie książeczek i czasopism 

 

Piosenka i film  

Dbaj o ziemię Segreguj i bądź EKO 

https://youtu.be/S-AdnBeh7W4 

Piosenka 

  „ DBAJ O ZIEMIĘ” 

muzyka: Barbara Tartanus                                                                                                                                                                                                                               

słowa: Iwona Fabiszewska 

1.Nie rzucaj papierków na trawę. 

 Nie zaśmiecaj ziemi.  

I pomóż nam dbać o planetę. 

 Niech wszystko się zazieleni. 

Ref.  Bo Ziemia to nasz dom,  

 mieszkamy właśnie tu,  

gdzie się roztacza w krąg  

wiosenny zapach bzu. 

2.Nie zrywaj i nie łam gałązek.  

Nie strasz zwierząt w lesie.  

Przyroda ci wnet podziękuje. 

 Na listkach szczęście przyniesie. 

Ref.  Bo Ziemia to nasz dom… 

https://youtu.be/JwbMnvfN2y8
https://youtu.be/S-AdnBeh7W4

