
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 23.04.2020 :)

1. Zabawa -”Głoski w moim imieniu”
Prosimy dziecko, aby policzyło samodzielnie głoski, które tworzą jego imię. Liczbę głosek zapisuje
na kartce. Dziecko może spróbować podzielić na głoski imiona wszystkich domowników. Liczbę 
głosek ponownie zapisuje na kartce. Na końcu zabawy sprawdza, kto ma najmniej i najwięcej 
głosek w imieniu. 

2. Wiersz pt.: „ Łąka” Małgorzaty Strzałkowskiej
Za  chwilę zamienisz swój pokój na łąkę i wyruszysz na wycieczkę. Będę czytać wiersz, a twoim 
zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszysz. Postaraj się ilustrować różne uczucia, które 
będą towarzyszyć bohaterom wiersza,np. Zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość.

Jak tu pięknie dookoła! Strumyk szemrze, kwitną zioła,

skaczą żabki, buczą bączki – jak nie lubić takiej łączki?

Pośród kwiatków sobie łażą Ala, Ola, Staś i Kazio.

Nagle patrzą – jakiś dołek, a w tym dołku jest tobołek.

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam…

– Patrzcie! Stos papierków, trzy butelki, pięć cukierków, jedna guma…

-Już wyżuta…

– Dwie gazety i pół buta, dwie torebki, cztery puszki…

– I zużyte trzy pieluszki!

– Ktoś na łące biwakował i te śmieci tu wpakował.

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…

– Zamiast zabrać je do domu.

– Wiecie, jak tak dalej będzie, jak będziemy śmiecić wszędzie,

to się Ziemia zdenerwuje, tak że każdy pożałuje!

– Będzie miała dość brudasów, bo jest miła, lecz do czasu!

– Zagra wszystkim nam na nosie i przepadnie gdzieś w kosmosie,

a my zostaniemy sami, płynąc luzem pod gwiazdami…



– A więc póki krąży w kółko, niech się brudas puknie w czółko!!!

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. A jak nie – to marsz do kąta.

Pytania do tekstu (można ponownie przeczytać wiersz):
1. Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?
2. Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?
3. Co znalazły na łące?
4. Jak się wtedy poczuły?
5. Jak ty czułbyś się w takim zaśmieconym miejscu?
6. Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?
7. Czy pamiętasz jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?
8. Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać?
9. Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

3. Zabawa- „Akcja segregacja”
Przypomnij sobie do jakich pojemników, do jakiego koloru worków są wrzucane poszczególne 
śmieci. 

Potrzebujemy:

-worki na śmieci ( pojemniki,jeżeli nie mamy, to mogą je zastąpić symboliczne kartki w tych 
kolorach)

• papier- worek niebieski
• szkło-worek zielony
• metale i tworzywo sztuczne-worek żółty
• odpady ulegające biodegradacji (resztki jedzenia, warzywne i owocowe)- worek brązowy
• odpady zielone-worek czarny
• odpady zmieszane-inny

-śmieci (plastiki, itp. Jeżeli używamy w tej zabawie kolorowych kartek, to możemy wykorzystać 
obrazki przedstawiające dany produkt)

Przebieg zabawy

Dziecko próbuje uporządkować odpowiednio odpady. Pomaga posprzątać śmieci w sposób 
właściwy.  Dziecko liczy te przedmioty w szczególnych workach, porównuje liczebność używając 
określeń mniej i więcej. Wyjaśnia dlaczego dany odpad wrzuciło do danego worka. 





4. Zabawa ruchowa przy muzyce „Boogie- woogie”

Tekst piosenki:
Boogie boogie woogie Do przodu prawą rękę daj
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
I od nowa zaczynamy taniec ten
Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy



Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
I od nowa zaczynamy taniec ten 

https://basn.pl/piosenki/boogie-woogie.php 

5.  Już wiesz, że śmieci należy segregować. Rozumiesz dlaczego ich nie można wyrzucać do 
lasów, parków. Obejrzyj proszę krótką bajkę pt.: „Zanieczyszczanie rzek”, która pokazuje 
dlaczego nie powinniśmy zaśmiecać i zanieczyszczać rzek, jezior, itp.

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

        6. Praca plastyczna pt.: „Podwodny Świat”

Potrzebujemy:

– kartka papieru
– farby
– pędzle
– kubek na wodę
– podkładkę
– kredki
– bibuła
– materiał sypki (piasek, kasza lub bułka tarta)
– klej

https://basn.pl/piosenki/boogie-woogie.php
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y


Przebieg zabawy:

Wycinamy wybrane przez siebie zwierzątka morskie. Kolorujemy je. Próbujemy umieścić je na 
kartce papieru, tak aby stworzyć podwodny świat. Następnie przyklejamy zwierzątka na kartkę. 
Przyklejamy bibułę, która posłuży za glony. Dół kartki smarujemy klejem i posypujemy materiałem
sypkim, który posłuży za dno. Na końcu można obrazek ozdobić, pokolorować, pomalować 
farbami. W ten sposób uzyskamy obrazek czystego środowiska wodnego.  

7. Praca z Kartą Pracy 4, strona 2b i 3a.


