
Scenariusz zajęć 

Czwartek 26 marca 

Temat 134.: Dzień ekologa 

1. 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 

 

2. Ekologiczna orkiestra – zabawa kreatywna.                                                                                               

Rodzic zachęca dziecko do zaprojektowania i wykonania własnych instrumentów z 

materiałów z odzysku, np.: rolek po papierze toaletowym, pudełek, plastikowych 

butelek. Dziecko może wykonać instrument według własnego pomysłu i 

zaprezentować, jak się na nim gra, a następnie uczestniczyć w tworzeniu wspólnej 

orkiestry z rodzicem. Dziecko tworzy akompaniamenty na wykonanych wcześniej 

instrumentach do wybranych przez siebie piosenek. Może również tworzyć tło 

dźwiękowe do wymyślonych przez siebie opowieści lub utworów czytanych czy 

opowiadanych przez rodzica.                                                                                           

Środki dydaktyczne: rolki po papierze toaletowym, plastikowe butelki, kartonowe 

pudełka, sznurki, taśmy, kleje, flamastry � 

 

� 

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. Dzielny ekolog to... – burza mózgów, kolaż.                                                                                               

Rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi na temat: Kto to jest dzielny ekolog? Co 

trzeba robić, aby zostać dzielnym ekologiem?. Wspólnie z dzieckiem wymienia proste 

czynności, które mają duże znaczenie i które można wykonywać każdego dnia, np. 

oszczędzanie wody, gaszenie światła, podróżowanie rowerem zamiast samochodem. 

Po rozmowie i sformułowaniu wniosków rodzic odrysowuje kontur ciała dziecka na 

dużym arkuszu papieru. Dziecko wspólnie z rodzicem wykorzystują odrysowaną 

sylwetę do wykonania plakatu przedstawiającego dzielnego ekologa. W tym celu 

mogą wykorzystać ilustracje z gazet, kalendarzy itp. (przedstawiające np. rośliny, 

konewkę, rower). Dziecko dorysowuje brakujące elementy flamastrami.                                                                      

Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru, flamastry, kolorowe gazety, kalendarze, 

nożyczki, klej �� 

 

5. Dbam o przyrodę! – zabawa dydaktyczna.                                                                                               

Rodzic zachęca dziecko do wspólnej zabawy utrwalającej zasady segregowania 

śmieci. Prezentuje trzy kosze w kolorach przypisanych odpadom: czarny – mieszane, 

zielony – szkło, niebieski – papier. Dziecko otrzymuje zdjęcia lub ilustracje z odpadami 

do segregacji i prawidłowo je grupuje, np. po pięć sztuk każdego rodzaju. Po 

wykonaniu zadania rodzic wprowadza zmiany, np. dziecko zamyka oczy, a rodzic 

przekłada jeden lub więcej elementów tak, aby nie pasowały. Dziecko powinno te 

zmiany zauważyć i wskazać, a następnie przeliczyć zawartość koszy. Następnie rodzic 

prosi o dokończenie zdań: Dbam o przyrodę, ponieważ… Do niebieskiego pojemnika 

zawsze wrzucam…, a do zielonego – … Potrafię oszczędzać prąd, ponieważ… W lesie 

nigdy nie można… Najbardziej niebezpieczne dla przyrody są… Na zakończenie 

dziecko wykonuje zadania w karcie pracy zgodnie z instrukcją – liczy śmieci 

prawidłowo umieszczone w różnych pojemnikach.                                                                      

Środki dydaktyczne: KP3 s. 33, trzy kosze: czarny, zielony i niebieski (mogą być to 

ilustracje koszy, bądź kartki w odpowiednich kolorach symbolizujące kosze), zdjęcia 

lub ilustracje z odpadami do segregacji �� 

 

6. Las – zabawa pantomimiczna.                                                                                                                          

Dziecko ustawia się w dowolnym miejscu. Rodzic mówi: Wyobraź sobie, że jesteś 

drzewem rosnącym w lesie. Dziecko naśladuje drzewo w dowolny sposób. Następnie 

rodzic podaje hasła, np.: Silne drzewa. Słabe drzewa. Pada deszcz. Świeci słońce. Ptaki 

budują gniazda w konarach drzew. Burza. Dziecko wczuwa się w podane sytuacje i 

przestawiają je w dowolny sposób. 


