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ŚRODA

SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI?

1. Witam wszystkich Przedszkolaków! - posłuchajcie razem ze mną :)

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

2. ,,Sznurek Jurka'' – uważne słuchanie wiersza
(Igor Sikirycki)

Sznurek Jurka

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
Było miejsce na boisko.

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 papieru.

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 kierowana pytaniami Rodzica:
• Dlaczego powstała taka góra śmieci?
• Od czego się zaczęło to wysypisko?
• Jaki błąd popełnili wszyscy?
• Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci? 

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


3. ,,Metalowe puszki lub szklane słoiki'' 
Kochane Misie poniżej prezentuję Wam atrapy koszy na śmieci w kolorach: 
niebieskim, żółtym i zielonym. Zobaczcie do jakiego pojemnika powinny być 
wrzucane odpowiednie przedmioty. 





4. Posegreguj śmieci.
Połącz linią pojemniki z odpowiednimi przedmiotami. Do niebieskiego pojemnika 
wrzuć papier, do zielonego szkło, a do żółtego plastik.



5. Wysypisko śmieci.
Policz obrazki śmieci. Pod obrazkami na dole strony narysuj odpowiednią liczbę 
kropek. 

6. Kochane Misie :) Zadanie dla Was :)
Zastanówcie się wraz z Rodzicem, jak można zagrać na śmieciach. 
Wykonajcie proste instrumenty perkusyjne: grzechotki z puszek (puszki można 
napełnić piaskiem, grochem lub ryżem  i dobrze zakleić otwór plastrem). 
Następnie bardzo proszę o zdjęcie Was (dziecko) razem z instrumentem na adres 
mailowy: nauczycieleprzedszkole2czaniec@gmail.com
Czekam na Wasze prace do piątku 22.05.2020. Nadesłane zdjęcia będą udostępnione 
w zakładce Galeria naszego Przedszkola. Liczę na WAS!! ♥♥♥

POZDRAWIAMY :)
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