
SMERFY 

 

08.04.2021r. (CZWARTEK) 

 

Temat kompleksowy: Dbamy o ziemię 

 

I część dnia: 

 

„Segregacja śmieci z Eko-mrówką” 

Obejrzyj film i porozmawiaj na jego temat. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6ZZyEz14fY 

 

Ćwiczenia gimnastyczne (ćwiczenia powtarzamy 2 razy): 

 zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna „Z książką na głowie” – dziecko maszeruje 

z książką na głowie idzie ostrożnie. 

 ćwiczenia z elementem toczenia „Uciekająca piłka” – dziecko toczy piłkę przed sobą 

w różnych kierunkach. Na klaśnięcie dziecko zatrzymuje piłkę i siada po turecku z rękami na 

kolanach. 

 „Skoki pajacyków” – dziecko skacze jak pajacyk. 

 

Posłuchaj wiersza A. Widzowskiej „Przyjaciel przyrody” 

Porozmawiaj na temat wiersza. 

 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

To źle marnować wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6ZZyEz14fY


– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki! 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

Pokoloruj obrazek 

https://chomikuj.pl/Nulek11/przedszkole/ekologia/kolorowanki*2c+karty+pracy/segregcja+smiec

i,246917310.JPG 

 

III część dnia: 

 

Rozmowa na temat segregowania śmieci. 

– Dlaczego segregujemy śmieci? 

– Do jakich kolorów pojemników wrzucamy posegregowane śmieci? 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I 

 

Karta pracy: pokoloruj rysunki pojemników na odpady odpowiednim kolorem    

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz4/mobile/index.html

#p=10  

 

Posłuchaj piosenki Zozi „Świat w naszych rękach”  

Możesz się jej nauczyć śpiewać. 

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

 

Opracowały:  

1. Iwona Paduszyńska 

2. Małgorzata Ziętek 
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