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I. Oglądanie zawartości Skrzyni Skarbów. 
Ćwiczenia słuchowe Gdzie słychać sprzątanie? 
Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy. 
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 40. 

II. 1. Sznurek Jurka – tworzenie siatki pytań. Cel: rozwijanie świadomości 
ekologicznej. 
Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej. 
2. Tworzymy ekozaproszenia – rozwijanie aktywności twórczej. Cel: 
rozwijanie aktywności twórczej. 

           Zabawa orientacyjno-porządkowa Dobre i złe zachowania. 
Wypowiadanie sylaby eko- z różnym natężeniem. 
Zabawa plastyczna Dorysuj… 
Zabawa bieżna – Znajdź zielone… 
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• Oglądanie zawartości Skrzyni Skarbów. Skrzynia, gazeta, zeszyt, szklana butelka po napoju, zakrętka 

do butelki, worek foliowy, zabrudzony papier… N. przynosi skrzynię z przedmiotami. Chętne dzieci 

wybierają po jednym przedmiocie ze skrzyni, mówią, co wyjęły i z jakiego materiału jest to zrobione 

(papier, szkło, plastik itp.). 

Przedmioty można zastąpić obrazkami. 

 • Ćwiczenie słuchowe Gdzie słychać sprzątanie? Gazeta, szklana butelka, przepaska do zasłonięcia 

oczu. N. zakłada przepaskę chętnemu dziecku, a następnie ustawia się w wybranym miejscu sali i 

zgniata gazetę lub stuka palcami w butelkę. Zadaniem dziecka jest wskazać, z którego kierunku 

dochodzi dźwięk sprzątania. 

Dziecko może także określić kierunek, z którego dochodzi dźwięk używając określeń dotyczących 

położenia przedmiotów w przestrzeni (np. z mojej prawej strony). 

 • Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy. Strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana 

butelka (x5). N. układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dzieciom pytanie o to, co się przed 

nimi znajduje. Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – korek – 

butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu został 

wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydają dzieci widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek 

– kląskanie, butelka – dzyn dzyn. Następnie N. wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem dzieci jest 

naśladować ustalony wcześniej dźwięk. 

Aby ustalić dźwięk, jaki wydają przedmioty, można: zgnieść jedną gazetę, stuknąć korkami o siebie, 

postukać palcem o szklaną butelkę. 

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 40.  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Nasze odpady. Woreczki gimnastyczne i pojemniki w trzech 

kolorach (żółty, niebieski, zielony), tamburyn. N. ustawia pojemniki w różnych miejscach sali, a 

woreczki rozrzuca. Na dźwięk tamburynu, dzieci poruszają się swobodnie po sali, a kiedy muzyka 

cichnie, dzieci podnoszą woreczek w wybranym kolorze i wrzucają go do kosza w tym samym kolorze. 



• Ćwiczenia ramion i pleców Zabawy z makulaturą. Dla każdego dziecka kawałek gazety. Każde 

dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki do drugiej. 

 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Segregujemy śmieci. Dla każdego dziecka woreczek 

gimnastyczny i pojemniki w tym samym kolorze. Dzieci ustawiają się w pewnej odległości od 

pojemników i starają się trafić woreczkami do pojemników w odpowiednim kolorze. 

• Zabawa ruchowa aktywizująca duże grupy mięśniowe i mięśnie stóp – Sprzątamy śmieci. Dla 

każdego dziecka woreczek gimnastyczny i pojemniki w tym samym kolorze. Dzieci starają się 

sprzątnąć woreczki, chwytając je palcami u stóp i przeskakując na jednej nodze do pojemnika w 

odpowiednim kolorze, do którego wrzucają worek stopą. 

 • Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie stóp – Sprzątamy nogami. Dla każdego dziecka: kawałek 

tektury, skakanka lub taśma malarska do wyznaczenia miejsca w sali. Dzieci chwytają między stopy 

kawałki tektury, a następnie, trzymając ją tylko stopami, przeskakują w wyznaczone miejsce sali. 

 • Ćwiczenie mięśni grzbietu Kolorowe pojemniki. Dla każdego dziecka woreczki w kilku kolorach. 

Dzieci leżą na brzuchu, trzymając przed sobą w rękach woreczek. Kiedy N. wymieni kolor pojemnika, 

odpowiadający barwie woreczka, dzieci unoszą go nad głową. 

 • Ćwiczenie oddechowe – Sprzątamy makulaturę. Kawałki gazet, niebieski pojemnik. (Do zadania 

można wykorzystać kulki, które zostały wykonane podczas wcześniejszej zabawy). Dzieci kładą przed 

sobą gazety i pamiętając o prawidłowym torze oddychania (wdech – nosem, wydech – ustami), 

próbują przedmuchać je w kierunku niebieskiego pojemnika.  

Zajęcia 1. Sznurek Jurka – tworzenie siatki pytań. 

  • Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego Sznurek 

Jurka. 

 Obrazki lub przedmioty: sznurek, skórka od banana, torba śniadaniowa, papierki po cukierkach, 

ścierka, bombonierka, patyki od lodów, plastikowe kubki, pestki od słonecznika, kalosz, nauszniki, 

trampki, piłka z dziurą, wieczne pióro, opony od rowerów, papiery. N. czytając wiersz, rozrzuca wokół 

wymienione przedmioty. 

 Za przedszkolem, bardzo blisko,  

Było miejsce na boisku. 

 Kiedyś tam wyrzucił Jurek  

Poplątany stary sznurek. A nazajutrz obok sznurka 

 Od banana spadła skórka, 

 Wyrzucona przez Karola.  

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

 Wyrzucili bez wahania 

 swoje torby po śniadaniach. 

 Stos papierków po cukierkach 

 Wysypała tam Walerka. 



 Na papierki spadła ścierka, 

 Jakaś pusta bombonierka, 

 i od lodów sto patyków, 

 Pustych kubków moc z plastiku, 

 Wyskubane słoneczniki, 

 Jeden kalosz, nauszniki, 

Stare trampki, piłka z dziurą, 

 Połamane wieczne pióro, 

 Kilka opon od rowerów  

I ogromny stos papierów. 

 Oto tak, od sznurka Jurka, 

 Wnet urosła śmieci górka, 

 A z tej górki, wielka góra, 

 Której szczyt utonął w chmurach. 

 Nie ma miejsca na boisko,  

Lecz śmietnisko mamy blisko. 

Rozmowa na temat wiersza. 

 N. pyta: Jakie śmieci znalazły się na boisku? 

 Dlaczego ktoś je wyrzucił? 

 Gdzie należy wyrzucać śmieci? 

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Nie widać 

Kolorowe chustki, tamburyn. Dzieci biegają swobodnie po sali z chustkami. Na uderzenie przez N. w 

tamburyn, przykucają i zakrywają się chustką – tak, aby nie było ich widać. Kolejne uderzenie w 

tamburyn jest sygnałem do powrotu do zabawy. 

 • Tworzenie siatki pytań na temat ekologii. 

 Arkusz papieru, flamastry w kilku kolorach. N. rozkłada arkusz papieru z umieszczonym na górze 

napisem ekologiczne, a następnie zadaje dzieciom pytania: 

 − Co to jest ekologia? 

 − Po czym poznać, że coś jest ekologiczne? 

 − Co chcielibyście wiedzieć o ekologicznych przedmiotach? 

Arkusz z siatką pytań będzie służył porównaniu wiedzy z początku i końca projektu, a także będzie 

wykorzystany podczas spotkania w ostatnim dniu projektu. 



 • Zabawa słownikowa Czy to jest ekologiczne? 

 Obrazki przedmiotów z recyklingu (np. pojemnik na długopisy z rolki po papierze toaletowym, 

kamizelka z torebki foliowej) i zwykłych odpowiedników. N. pokazuje dzieciom obrazki parami 

(przedmiot z recyklingu – zwykły odpowiednik). Zadaniem dzieci jest określenie różnic, podobieństw i 

opowiedzenie, który przedmiot podoba się bardziej i dlaczego. 

Obrazki można zastąpić samodzielnie wykonanymi przedmiotami. 

 • Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej. 

 Nagranie odgłosów przyrody, odtwarzacz CD. Dzieci ilustrują ruchem dźwięki, które słyszą i 

opowiadają o tym, co one im przypominają. Zabawa może odbywać się indywidualnie, w parach lub 

w grupie. 

 Zajęcia 2. Tworzymy ekozaproszenia – rozwijanie aktywności twórczej. 

• Wykonanie ekologicznych zaproszeń na spotkanie kończące projekt. Gazety czarno-białe i kolorowe 

(z jak najmniejszą ilością obrazków), dla każdego dziecka: kleje, kartka techniczna A4, 

flamastry/farby, pędzel, tekst zaproszenia oraz napis Zaproszenie.  

• Dzieci oglądają zgromadzone gazety i dzielą je na czarnobiałe oraz kolorowe. Wypowiadają się na 

temat tego, które mogą być ciekawsze do pracy (dające więcej możliwości). 

 • Dzieci wydzierają z gazet ich fragmenty – tak, aby wykleić nimi całą przednią część zaproszenia. 

Następnie piszą wyraz Zaproszenie (według wzoru) flamastrami lub malują farbami. Do środka 

zaproszenia wklejają tekst, który otrzymały od N.: Kochani Rodzice! W tym tygodniu w przedszkolu 

będziemy prowadzić projekt związany z ekologią i recyklingiem. W związku z tym, zapraszamy Was na 

spotkanie, podczas którego dzieci zaprezentują efekty swojej pracy. Odbędzie się ono w naszej sali 

(data), o godzinie…. 

 

Wtorek -23.06.2020 r. 

I. Przeprowadzenie doświadczenia z magnesem. 
Przygotowanie kącika tematycznego Nasze magnesy. 

II. 1. Co można zrobić z metalem? Cele: poszerzanie wiedzy na temat 
właściwości metali; formułowanie wniosków z doświadczeń z 
wykorzystaniem metalowych przedmiotów. 
Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 20. Cel: rozwijanie sprawności 
fizycznej. 
 Zabawa ruchowa Dotknij czegoś metalowego. 

III. Zabawa Łowimy ryby w stawie. 
Zabawa sprawnościowa Magnesowy labirynt. 
Zabawa ruchowa Przyciąganie magnesu. 
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• Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem. 

 Kilka sztuk magnesu: sztabkowego, w kształcie podkowy, okrągłego, ozdobnego na lodówkę. Kilka 

sztuk: metalowych i plastikowych łyżeczek, szklanych przedmiotów np. słoiczki; metalowych 

przykrywek, drewnianych klocków. N. wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je 

dzieciom. Następnie prosi, aby dzieci pobawiły się nimi w dowolny sposób – np. dotykały magnesy 

różnymi stronami. Chętne osoby przykładają magnes do kolejnych przedmiotów, obserwując, co się 



będzie działo. Próbują samodzielnie sformułować wniosek, że magnes przyciąga przedmioty 

metalowe, a innych nie. 

Zajęcia 1. Co można zrobić z metalem? 

 • Określanie cech puszek. Puszki różniące się wielkością, kształtem i kolorem. N. pokazuje dzieciom 

kolejno puszki i pyta, z czego są zrobione i po czym dzieci to poznały. Następnie dzieci opowiadają, 

czym się różnią między sobą poszczególne puszki. 

 • Segregowanie puszek. Puszki w różnych kolorach, kształtach oraz wielkości, żółte obręcze dla 

każdego dziecka. N. prosi, aby dzieci posegregowały w obręczach puszki ze względu na: − kolor, − 

wielkość (zbliżoną do siebie, od najmniejszej do największej i na odwrót), − wybrane przez siebie 

kryterium. 

Żółty kolor wynika z koloru pojemnika, do jakiego segreguje się metalowe tworzywa. 

 • Określanie cech wspólnych wszystkich metali i innych tworzyw. Dwie puszki, miska z bardzo ciepłą 

wodą, butelka plastikowa, szklana, drewniany klocek. Dzieci siedząc w kole kolejno dotykają puszki. 

Określają jej temperaturę poprzez dotykanie rękoma lub przyłożenie do policzka. Jeśli puszka się 

nagrzeje, trzeba wymienić ją na inną lub szybko schłodzić. Następnie N. zanurza puszkę w misce z 

bardzo ciepłą wodą. Chętne osoby ponownie określają jej temperaturę i zastanawiają się, kiedy 

metale są ciepłe, a kiedy zimne. Następnie N. pokazuje pozostałe tworzywa, a dzieci zastanawiają się, 

czy któreś z nich ma właściwości takie, jak metal (np. przewodnictwo cieplne). Po rozmowie dzieci 

sprawdzają swoją teorię poprzez porównanie.  

• Zebranie i ekspozycja informacji dotyczących metali. N. przypomina poszczególne etapy zajęć, które 

pomogą dzieciom w sformułowaniu właściwości metali.  

Pytanie końcowe: 

 − Jaki kolor najczęściej mają metale? 

 − Czy mają zapach? 

 − Do czego można wykorzystać metale? 

 − Gdzie spotykamy metale? 

Pytanie problemowe, jakie może postawić N.: Dlaczego metalowe grzejniki/kaloryfery są ciepłe w 

sezonie grzewczym? 

Wniosek końcowy, powinien brzmieć tak, że metale nie mają zapachu i szybko się nagrzewają 

(przewodzą ciepło). Odpowiedź na nie, również może być zapisana na arkuszu i wyeksponowana w 

miejscu dostępnym dla dzieci z przedszkola i rodziców. 

 • Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki. Dla każdego dziecka mała (najlepiej jednobarwna) 

puszka, papier samoprzylepny, nożyczki. Dzieci ozdabiają puszki w sposób opisany przez N. (np. 

papierowymi figurami geometrycznymi, papierem w określonym kolorze) lub wybrany przez siebie. 

Należy pamiętać, żeby każda puszka była odpowiednio przygotowana – nie miała górnej warstwy i 

była zeszlifowana (nie miała ostrych krawędzi). Puszki zostają w przedszkolu do zakończenia projektu. 

 • Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki. 10 puszek, kilka stron z gazet zgniecionych w piłkę lub 

piłeczka. N. układa przed dziećmi wieżę z puszek (cztery u podstawy, stopniowo zmniejszając ich 

liczbę o jeden – patrząc ku górze) i wyznacza miejsce, z którego trzeba będzie celować w puszki. 



Następnie dzieci kolejno podchodzą do prób strącenia. Jeśli nie uda im się za pierwszym razem, 

chętne dziecko może przeliczyć ile sztuk zostało do zbicia, a ochotnik podejmuje próby aż do skutku 

(czyli zbicia wszystkich puszek). 

• Zabawa sprawnościowa Magnesowy labirynt. Kartka z prostym/schematycznym labiryntem, 

metalowa zakrętka, magnes. Każde dziecko ustawia zakrętkę na starcie, a pod spodem ustawia 

magnes. Zadaniem dziecka jest dotarcie do mety poprzez odpowiednie sterowanie magnesem i 

zakrętką. 

Drogi labiryntu muszą być na tyle szerokie, żeby zmieściła się w nich zakrętka. 

 • Zabawa ruchowa Przyciąganie magnesu.  

Jeden emblemat magnesu, ilustracje z przedmiotami metalowymi. Jedno z dzieci jest magnesem (z 

jego emblematem), a reszta stoi w luźnej rozsypce. Kiedy dziecko – magnes dotknie kogoś, osoba ta 

trzyma je za rękę i poruszają się dalej razem. Kiedy osoba – magnes będzie miała po swoich dwóch 

stronach dzieci, zatrzymuje się, a kolejny wybrany uczestnik zabawy – magnes, otrzymuje emblemat i 

kontynuuje tworzenie zespołu. 

Środa – 24.06.2020 r. 

I. Wykonanie pracy plastycznej Symbol recyklingu. 
Pokaz mody Siatkowe kamizelki. 
Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu. 

II.  1. Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach – Co to jest 
recykling? Cel: kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych. 
Zabawa ruchowa przy piosence Świat w naszych rękach. 
2. Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? – tworzenie 
instrumentów z recyklingu. Cel: docenianie użyteczności rzeczy 
pochodzących z recyklingu.  
Zabawa orientacyjno-porządkowa Rzeczy z plastiku. 

III. Praca plastyczno-techniczna Ekologiczny samochód. 
Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci Co by było, gdyby…? 
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Zbieramy śmieci. 
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• Wykonanie pracy plastycznej Symbol recyklingu.  

Symbol z opakowania nadającego się do recyklingu, dla każdego dziecka kartka z konturem symbolu 

recyklingu, zielona plastelina, zielona farba, zielony papier kolorowy, klej (dla każdego dziecka). N. 

pokazuje dzieciom symbol recyklingu i pyta: Czy wiedzą, co on oznacza i gdzie może się znajdować? 

Następnie N. rozdaje dzieciom kontury, które powinny ozdobić w wybrany przez siebie sposób. 

N. wyjaśnia dzieciom, co to jest recykling. Zachęca do segregowania śmieci 

 • Pokaz mody Siatkowe kamizelki. 

 Dla każdego dziecka plastikowe siatki/reklamówki – kamizelki, markery. N. pokazuje dzieciom 

ozdobioną kamizelkę wykonaną z siatki. Następnie zachęca dzieci, aby każde z nich ozdobiło swoją i 

organizuje pokaz mody. 

N. przed zajęciami odcina kilka centymetrów siatki na dole i przecina ją z przodu – tak, aby miała ona 

formę kamizelki. 



 • Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu. 

 Olejek o zapachu leśnym. N. prosi, aby dzieci zamknęły oczy, a następnie rozpyla olejek. Dzieci 

wąchają go, robią głęboki wdech nosem i wydech ustami, a także określają, z czym on im się kojarzy. 

 Zajęcia 1. Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach – Co to jest recykling?  

 • Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach (słowa: Łukasz Tartas, muzyka: Weronika 

Korthals).  

. I. Ci co lubią segregację  

 otóż oni mają rację.  

  Gdy w osobne pojemniki  

  lecą papier, szkło, plastiki.  

 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach  

 właśnie o tym ta piosenka.  

 Możesz dbać o cały świat 

  chociaż masz niewiele lat. (2x) 

II. A recykling trudne słowo. 

Chodzi o to by na nowo  

 z naszych śmieci zrobić coś:  

 papier, plastik albo szkło. 

 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x)  

III. Więc dorośli oraz dzieci. 

  posłuchajcie.  

 Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,   

 żeby jutro dobrze żyć. 

  Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)   

• Rozmowa na temat piosenki. N. pyta: 

 − Na czym polega segregacja śmieci? 

 − Co to jest recykling? 

 − Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko? 



 − W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?         

  Zajęcia 2. Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? – tworzenie instrumentów z recyklingu. 

 • Burza mózgów Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? Instrumenty wykonane z 

recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; kawałek gazety, który gdy go gnieciemy 

szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,strunami” z gumowej rękawiczki). N. prezentuje dzieciom 

przygotowane instrumenty, prosi, aby dzieci określiły, z czego oraz jak są wykonane i zadaje dzieciom 

pytania: − Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny? − Czy instrumenty mogą pochodzić z 

recyklingu? 

 • Wykonanie instrumentów muzycznych według własnego pomysłu. Przedmioty z poprzedniego 

zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, gruba taśma klejąca, nożyczki, markery. N. 

udostępnia dzieciom instrumenty. Dzieci mogą eksperymentować z wydawanymi przez nie 

dźwiękami, w zależności od włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i ilości). Po 

dokonaniu wyboru, N. zabezpiecza taśmą instrumenty, a dzieci mogą je ozdobić markerami. 

Wykonane instrumenty zostają w przedszkolu do zakończenia projektu. 

 • Orkiestra do piosenki Świat w naszych rękach. Własnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie 

piosenki Świat w naszych rękach do pozyskania przez N. Dzieci śpiewają piosenkę i wystukują rytm na 

wykonanych przez siebie instrumentach. 

 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto. Gazeta dla każdego dziecka. 

Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety stopę raz jedną, raz drugą i wykonują nimi 

koła – sprawdzają, czy wokół jest czysto. 

  • Praca plastyczno-techniczna Ekologiczny samochód. 

 Dla każdego dziecka: plastikowa butelka, cztery plastikowe korki, dwa patyczki do szaszłyków, 

plastelina, papier kolorowy, flamastry, nożyczki, klej; śrubokręt. Dzieci kładą butelki przed sobą i z 

pomocą N. przekłuwają je w dwóch miejscach (u góry i u dołu). Będą to miejsca, przez które należy 

przełożyć patyczki do szaszłyków, a do nich przymocować plasteliną korki. Papier kolorowy posłuży 

do dowolnego ozdobienia samochodu i np. narysowania pasażerów.  

• Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci Co by było, gdyby…?  

Arkusz papieru, flamaster. N. zadaje pytanie: Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci? Wszystkie 

odpowiedzi dzieci są zapisywane na arkuszu papieru, a następnie ponownie odczytane.  

Pytania mogą być stopniowane i wynikać z poprzednich (np. Byłoby brudno – Co by było, gdyby na 

świecie było brudno?). 

Zapisane odpowiedzi dzieci mogą stanowić element dekoracyjny podczas spotkania 

podumowującego projekt. 

 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Zbieramy śmieci. 

 Piłeczka dla każdego dziecka, pojemnik. Dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na hasło: Zbieramy 

śmieci! – w pozycji na czworakach turlają piłeczki i wrzucają je do pojemnika.                               



 

Czwartek -25.06.2020 r. 

I. Zabawa głosowa Tuba. 
Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki. 
Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. 

II. 1. Pracownik firmy wywożącej śmieci – spotkanie z ekspertem. Cel: 
wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody. 
Zabawa bieżna – Znajdź zielone… 
2. Co można zrobić z papierem? – zabawy badawcze. Cel: pobudzanie 
ciekawości poznawczej. 
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet Bawimy się w kałużach. 
Zabawa integrująca grupę Mój kawałek podłogi. 

III. Praca plastyczna Postać z gazety. 
Zabawa ruchowa przy muzyce Taniec z gazetami. 
Zabawa ruchowa Papierek do kosza. 
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• Zabawa głosowa Tuba. 

 Rolka po papierze toaletowym. N. mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po papierze 

toaletowym. Dzieci opisują, co stało się z głosem i jaki jest efekt. Następnie same mogą próbować 

wypowiadać w ten sposób słowa. 

 • Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki. 

 Dla każdego dziecka: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, 

zszywacz. Dzieci w dowolny sposób ozdabiają obie rolki i je sklejają. Z pomocą N. przyczepiają do 

lornetki sznurek. 

Lornetki powinny zostać w przedszkolu do zakończenia projektu. 

 • Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. 

 Kilka stron z gazet. N. prosi, aby każde dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie dzieci siadają 

w kole i dmuchają na pasek z gazety z różnym natężeniem.  

 II Zajęcia 1. Pracownik firmy wywożącej śmieci – spotkanie z ekspertem.  

 • Oglądanie filmu Dzieci, segregujcie śmieci.  

Po obejrzeniu filmu, N. zadaje pytania: 

 − Czy ludzie produkują dużo czy mało śmieci? 

 − Co to znaczy, że mądrze gospodarujemy śmieciami? 

 − Dlaczego warto segregować śmieci? 

 − Dlaczego przed wrzuceniem plastikowej butelki do pojemnika, należy ją zgnieść? 

 − Co można zrobić z odpadów? 

 − Co to znaczy, że jakiś przedmiot ma drugie życie? 

 • Opracowanie pytań do zaproszonego eksperta. Karta i długopis. N. pyta o to, czy dzieci domyślają 

się, kto będzie ich gościem. Jeśli nie wiedzą, pyta o to, jak się nazywa osoba, która wywozi śmieci i 



dlaczego jej praca jest ważna dla otoczenia. Następnie dzieci dyktują N. swoje pytania, które chcieliby 

zadać ekspertowi. 

Zajęcia 2. Co można zrobić z papierem? – zabawy badawcze. 

• Zapoznanie z papierem o różnej fakturze. Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego, 

strona z gazety czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z 

papieru, papier śniadaniowy. N. rozkłada przed dziećmi przedmioty z różnego papieru. Dzieci 

dotykają papier i przedmioty wykonane z niego. Określają, jaki w dotyku jest papier. N. pyta: 

 − Czy każdy papier jest taki sam? 

 − Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)?  

• Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru. Kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki 

tektury, kulki z papieru, drobno podarte kawałki papieru, miska z wodą, kwiatek papierowy. 

 • Latający papier. N. opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dzieci: 

 − Czy opadają? 

 − Jeśli tak – który szybciej, a który wolniej?  

Wnioski: Jedyną formą, która opadła na dno była kulka papieru. Stało się tak, ponieważ jej masa była 

rozłożona nierównomiernie, a po nasiąknięciu wodą, stała się cięższa. 

 • Pływający papier. N. umieszcza różnego rodzaju kartki papierowe na powierzchni wody. Dzieci 

obserwują i porównują sposób oraz szybkość nasiąkania wodą materiałów papierowych. Wnioski: 

Szybciej nasiąka papier techniczny. Dzieje się tak, ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i 

sztywność, jest większa. 

 • Rozkwitający kwiatek. N. kładzie kwiatek na wodzie. Po jakimś czasie (do kilkunastu minut), 

kwiatek rozkwitnie. Papier składa się między innymi z włókien roślinnych, w których znajdują się 

kapilary – cienkie rurki do transportowania wody. Po umieszczeniu papieru w wodzie, w wyniku sił 

działających w kapilarach na cząsteczki wody, papier pęcznieje. Dzięki temu zjawisku kwiatek wygląda 

jakby rozkwitał.  

• Praca plastyczno-techniczna Tunel. 

 Kilka dużych kartonów, taśma klejąca, nożyczki. Dzieci łączą kartony ze sobą w taki sposób, że 

wspólnie tworzą one długi tunel, który łączą taśmą klejącą. Następnie starają się przez niego przejść 

na czworakach. 

 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet Bawimy się w kałużach. 

 Duże kartki z gazet dla każdego dziecka i N. Dzieci dostają od N. kartki – kałuże, które mają rozłożyć 

w różnych miejscach w sali. Na sygnał N. – delikatne stuknięcie w gazetę – dzieci omijają kałuże, 

skaczą przez nie lub do nich wskakują. 

• Praca plastyczna Postać z gazety. Gazety z różnorodnie ubranymi postaciami, nożyczki, kleje, kredki. 

Dzieci rysują twarz człowieka, następnie doklejają pozostałe elementy wycięte z gazet. 

 • Zabawa ruchowa przy muzyce Taniec z gazetami.  



Strony z gazet, dowolne nagranie muzyczne odtwarzacz CD. Dzieci dobierają się w pary i tańczą w 

rytm muzyki, trzymając gazetę między: brzuchem, dłońmi, plecami. Mogą także zatańczyć razem na 

gazecie. 

 • Zabawa ruchowa Papierek do kosza. 

 Woreczek gimnastyczny dla każdego dziecka, gwizdek Dzieci układają woreczki przed sobą. Na 

gwizdek, podnoszą woreczek – porzucony papierek i kładą sobie na głowie. Następnie, wykonują 

skłon w przód – tak, aby woreczek spadł do wyimaginowanego kosza na śmieci. Liczba powtórzeń 

dowolna. 

 

Piątek – 26.06.2020 r. 
 

I. Zabawa słownikowa Ekozabawki. 
Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy labirynt. 

II. Nasze ekozabawki – spotkanie podsumowujące z udziałem rodziców. 
Cele: uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu, rozwijanie 
umiejętności zgodnej współpracy i planowania. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Z przyrodą za pan brat. 

III. Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem sztucznych piórek i waty. 
Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto. 
Zabawa ruchowa – Oczyszczamy salę ze śmieci. 
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• Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy labirynt. 

 Dla każdego dziecka: kartka z bloku technicznego, plastelina, mała kulka z papieru. Dzieci tworzą z 

plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego kulkę i za pomocą dmuchania 

próbują ją wydostać.  

Zajęcia 1. Nasze ekozabawki – spotkanie podsumowujące.  

 • Powitanie zgromadzonych gości piosenką Świat w naszych rękach z akompaniamentem 

własnoręcznie wykonanych instrumentów. Instrumenty wykonane przez dzieci, siatkowe kamizelki, 

lornetki z rolek po papierze toaletowym. Dzieci obserwują salę przez lornetki, a następnie śpiewają 

piosenkę w sposób ustalony przez N. (grupowo lub z wyznaczonymi solistami), akompaniując sobie 

na instrumentach, które same wykonały. Dzieci są ubrane w siatkowe kamizelki i mają ze sobą 

lornetki. 

 • Sprawdzenie wiedzy na temat ekologii na podstawie siatki pytań. Siatka pytań. N. ponownie zadaje 

pytania z siatki pytań i porównuje je z wcześniejszymi odpowiedziami dzieci:  

− Co to jest ekologia? 

 Instrumenty zostały wykonane podczas trzeciego dnia projektu, również siatkowe kamizelki a 

lornetki podczas czwartego dnia. 

 − Po czym poznać, że coś jest ekologiczne? 

 − Co już wiecie o ekologicznych przedmiotach? 

 • Podsumowanie wiedzy – quiz ekologiczny.  



Kartki: zielone i czerwone, koło dla każdego dziecka. N. zadaje pytania, a dzieci udzielają odpowiedzi 

twierdzących (zielone kółko) lub zaprzeczających (czerwone kółko). N. pyta: 

 − Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika? 

 − Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom? 

 − Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę? 

 − Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne? 

 − Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza? 

 − Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych?  

• Wykonanie wspólnie z rodzicami ekostworka. 

 Kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe butelki, plastikowe korki, plastelina, opakowania po 

produktach spożywczych, rolki po papierze toaletowym. Rodzice wspólnie z dziećmi tworzą 

grupowego ekostworka z dostępnych materiałów, a następnie umieszczają go przy tablicy grupowej. 

• Zabawa pantomimiczna na pożegnanie – Bawimy się gazetami. 

 Dla każdej rodziny jedna strona gazety, nagranie dowolnej piosenki, odtwarzacz CD. N. dzieli rodziny 

na zespoły. Każdy z nich otrzymuje stronę gazety. N. włącza nagranie muzyki – zespoły tańczą w 

dowolny sposób. Podczas przerwy w muzyce, każda rodzina udaje, że gazeta jest:  

− tacą, na której niosą herbatę,  

− lornetką, przez którą obserwują otoczenie,  

− wachlarzem, którym się chłodzą w ciepły dzień,  

− piłką, którą podrzucają i łapią.  

• Wręczenie rodzicom wykonanych przez siebie przedmiotów. Pojemnik na kredki, papierowy 

samolot. Dzieci wręczają rodzicom wykonane przez siebie przedmioty i krótko opowiadają o tym, w 

jaki sposób zostały wykonane. 

• Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem piórek i waty. Nagranie z odgłosami natury, sztuczne 

piórka, kulki z waty, szorstka część gąbki, odtwarzacz CD. Dzieci podczas słuchania muzyki, dotykają 

swoje przedramiona różnymi rodzajami materiałów i potem opowiadają o swoich wrażeniach. 

  • Zabawa ruchowa – Oczyszczamy salę ze śmieci. Tamburyn, rozrzucone śmieci (przedmioty 

wykorzystywane podczas projektu, np.: kawałki tektury, pojemniki po jogurtach), kosz na śmieci. 

Kiedy N. gra na instrumencie, dzieci (śmieciarki) jeżdżą po sali i szukają śmieci. Każde dziecko podczas 

przerwy w grze, podnosi jeden przedmiot i zatrzymuje się przy koszu na śmieci, a następnie wrzuca 

tam to, co znalazł. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie śmieci zostaną sprzątnięte. 


