
Krąg tematyczny: Kiedy Ziemia źle się czuje? 

Scenariusz zajęć: Skąd się biorą śmieci? 

Data: 26.03.2020r. 

 
 

Cele ogólne: 

– budzenie wrażliwości na piękno przyrody 

– zachęcenie dziecka do dbania o czystość środowiska 

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

– kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów 

– rozwijanie wyobraźni muzycznej 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Przybij piątkę!” – zabawa poranna; witanie się z najbliższymi osobami w domu poprzez 

odbijanie prawych dłoni uniesionych w górę III.6; IV. 14. 

2. „Trzy kolory” – zabawa utrwalająca nazwy kolorów; dziecko wyszukuje w otoczeniu 

przedmiotów w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym. W razie pomyłki 

poprawiamy dziecko i kierujemy je na właściwą odpowiedź.  IV.12 

3.  „Tęczowe kosze” – słuchanie wiersza A. Frączek; rozmowa na podstawie wysłuchanego 

utworu; próba odpowiedzi na pytania: po co segregujemy śmieci?co wrzucamy do kosza 

zielonego?żółtego?niebieskiego?  IV.6; IV.5   

Praca do zadania do pobrania w plikach. 

 

 

Pojemniki 

 

Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy! 

Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy… 

Co to takiego? Szklane butelki, 

stłuczony spodek i słoik wielki. 

 

Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy, 

aż od tych dźwięków dostaję dreszczy… 

Co się ukryło w tym pojemniku? 

Tubki i kubki, tuzin guzików, 

stary abażur… wszystko z plastiku! 

 

Trzeci pojemnik szumi, szeleści… 

Muszę zobaczyć, co się w nim mieści… 

Karton po butach, notesik w kwiatki, 

i zabazgrany blok bez okładki, 

sterta czasopism, stosik folderów, 

bilet do kina… wszystko z papieru! 

 

Trzy pojemniki w kolorach tęczy – 

każdy coś trzeszczy, szumi lub brzęczy… 



O czym tak gwarzą? Nadstawiam ucha, 

może coś uda mi się podsłuchać… 

 

 

Brzy… Trzrzrz… Szyyy… 

Już wiem! Rozumiem! Mówią: 

„N I E Ł A D N I E” 

wyrzucać śmieci tak jak popadnie! 

Trzeba je najpierw posegregować. 

Wtedy nam będą lepiej smakować.” 

 
Agnieszka Frączek Źródło: A. Frączek, „Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, s. 42 

 

 

4.  „Echo” – zabawa słuchowa; identyfikowanie przedmiotów za pomocą dźwięków, które 

wydają. 

Wskazówki: Dziecko i rodzic zabezpiecza się w takie same przedmioty tj. foliowa torebka, 

plastikowy pojemnik, metalowa puszka, folia aluminiowa, drewniane patyczki. Następnie dziecko 

siada tyłem do rodzica. Rodzic zaczyna zabawę poprzez wydanie dźwięku wybranego przedmiotu 

– zadaniem dziecka jest uważne słuchanie i zidentyfikowanie co to za przedmiot daje taki 

dźwięk?Po odgadnięciu następuje zmiana ról. IV.7; III.5 

Środki dydaktyczne: np.: foliowa torebka, plastikowy pojemnik, metalowa puszka, folia 

aluminiowa, drewniane patyczki. 

5. „Zaraz wszystko posprzątamy” – zabawa bieżna - utrwalająca; przy dźwiękach dowolnej 

piosenki dziecko biega swobodnie po dywanie. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się i 

naśladuje podnoszenie papierków z ziemi i wkładanie ich do kieszeni. Po skończonej 

zabawie dziecko naśladuje wyrzucanie papierków z kieszeni do kosza. I.5. 

Środki dydaktyczne: dowolna piosenka, papierki po cukierkach, kosz.  

6.  „Papierowy świat” – zabawa z wykorzystaniem kartek, rozwijanie kreatywności dziecka. 

z.5; I.7. 

Wskazówki: Rodzic pyta, co można zrobić ze zużytej kartki papieru (np. kiedy nie udał się 

rysunek), żeby jej nie wyrzucać. Można ją zmienić w coś ciekawego. Rodzic demonstruje, jak 

wykonać lunetę, harmonijkę, wachlarz, rożek na drobne przedmioty itp. Po wykonaniu zabawek 

dziecko bawi się nim według własnego pomysłu. 

Środki dydaktyczne: kartki 

7. Nauka piosenki „Kukułeczka” z naśladownictwem pokazanym przez jednego z rodziców. 

IV.7 

 

„Kukułeczka” 

 

1. Ku-ku, ku-ku,          – rytmicznie klaszczą 

precz, zimo zła!           – tupią nogami 

Już bociek leci...          – machają rękami jak skrzydłami 

Cieszą się dzieci. 

Wiosna, wiosna,           – rozkładają ręce na boki i obracają się dookoła własnej osi 

idzie przez świat! 

 

2. Ku-ku, ku-ku,           – rytmicznie klaszczą 

już kwitnie sad.            – rozkładają ręce nad głowami, tworząc kielichy kwiatów 

W gałęziach drzewa     – poruszają rękami jak gałęziami 

już ptaszek śpiewa. 

Wiosna, wiosna,           –  rozkładają ręce na boki i obracają się dookoła własnej osi 

idzie przez świat! 



    

3. Ku-ku, ku-ku,           – rytmicznie klaszczą 

już ciepły wiatr.            –  machają rękami ku górze i na boki 

Zatańczmy w koło,        – obracają się w kółko 

bo nam wesoło. 

Wiosna, wiosna ,           – rozkładają ręce na boki i obracają się dookoła własnej osi 

Idzie przez świat!   

 

Środki dydaktyczne: piosenka „Kukułeczka” dostępna w pliku. 

 

 

8. Zakończenie i podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. 

 


