
SKRZATY  

 

12.04.2021r. (PONIEDZIAŁEK) 

 

 Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię 

 

I część dnia:  

 

Drodzy Rodzice, dzisiaj w ramach aktywności poznawczej zachęcam do obejrzenia 

wspólnie z dziećmi filmu edukacyjnego dla dzieci „Odpady – segregacja śmieci, 

recykling, dzień ziemi”.  

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE  

 

Drugą propozycją jest bajka edukacyjna dla dzieci „Rady na odpady”.  

Bajka edukacyjna dla dzieci opisuje czym są odpady i na czym polega ich segregacja. 

Wskazuje jakie rodzaje śmieci wrzucać do kontenera na: szkło, papier, tworzywo sztuczne 

i metal, odpady zmieszane, odpady biodegradowalne oraz gdzie wrzucać sprzęt elektroniczny, 

żarówki, zużyte baterie czy opakowania po lekach. Film uczy co to jest recykling i jakie są 

korzyści płynące z segregacji i recyklingu. Pokazuje przykłady ponownego użycia odpadów 

(odzysku odpadów) – z makulatury może powstać tektura, ze zużytych puszek aluminiowych 

może powstać nowa puszka, ze zużytych butelek plastikowych PET może powstać dzianina 

polar. Przedstawia problemy związane ze składowaniem odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko. Opisuje także ważne międzynarodowe święto, obchodzone corocznie 21 kwietnia 

– Dzień Ziemi. Na koniec filmu znajdują się zagadki dotyczące segregacji odpadów. Film 

w prosty sposób przedstawia jak ważna jest segregacja odpadów i ich ponowne 

wykorzystanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

 

Zachęcam do zabaw ruchowych z Pipi i Myszką Minnie 

Są to ćwiczenia ruchowe dla dzieci z Pipi Pończoszanką. Gościem tego odcinka jest Myszka 

Minnie, która przybiegła na łączkę by bawić się razem z Wami! Pamiętajmy, jak ważne dla 

rozwoju dziecka są aktywność fizyczna, ruch, jak i zabawa na świeżym powietrzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M  

 

Zachęcam do pokolorowania w odpowiedni sposób karty pracy dotyczącej segregacji 

odpadów, znajdującej się poniżej.  

 

III część dnia:  

 

W ramach popołudniowej aktywności zachęcam Państwa do ułożenia wspólnie 

z dzieckiem historyjki obrazkowej znajdującej się w książce „Kolorowy start”, część 2, 

strona 32. 

Obejrzyjcie wspólnie historyjkę, opowiedzcie co znajduje się na obrazkach, następnie 

spróbujcie wspólnie nadać tytuł historyjce.  

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M


Pamiętajmy, że historyjka rozwija spostrzegawczość i umiejętność interpretowania zdarzeń 

przedstawionych na obrazkach. Kształtuje umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia 

faktów. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_4latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.ht

ml#p=35 

 

Ponadto proponuję zabawę ruchową „Wielkie sprzątanie”  

Dzieci wraz z rodzicami lub rodzeństwem w rytm muzyki chodzą po dywanie na którym są 

porozrzucane gazety, na przerwę w muzyce każdy ponosi jedną kartkę, zgniata ją w kulkę 

i wrzuca do kosza na śmieci.  

 

Opracowały:  

1. Anna Marek 

2. Olga Przybyła 
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