
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Ekoludkiem z nami zostań – to jest sprawa bardzo prosta!”.

1. Recycling – układanie historyjki obrazkowej, rozwijanie mowy.

Rodzic  prezentuje  dziecku  znak  „recykling”.  Dziecko  zastanawia  się,  co  on  może  oznaczać,

przypomina  sobie,  czy  gdzieś  go  wcześniej  widziało.  Rodzic  objaśnia  dziecku  ten  symbol

i tłumaczy, gdzie można go spotkać. Następnie prezentuje ilustracje w przypadkowej kolejności.

Dziecko układa je we właściwej kolejności, pod znakiem recyklingu lub dookoła niego. Dziecko

opisuje i wyjaśnia, co się znajduje na ilustracjach. Rodzic zadając pytania, zachęca do zwrócenia

uwagi na wszystkie szczegóły.





2.  „Segregujemy  odpady”  –  zabawa  dydaktyczna  na  podstawie  wiersza  A.  Romańskiej

„Sprzątanie świata”. 

Dziecko  siedzi  wygodnie,  a  rodzic  czyta  wiersz  w  odpowiednich  momentach  pokazując

odpowiednie karty obrazkowe:

Sprzątanie świata

Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony?

Każdy kolor inny pojemnik oznacza.

Do pojemników różne śmieci się wtłacza.

Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on 

bardzo ważny.

To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy.

Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze !!!” 

czyli szkło w głównej mierze.

Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzuć tutaj plastik, żal po nim niewielki.

By las był zielony, wody nie ubyło

i każdego ranka wokół było miło

piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci

prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI !!!



Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza:

1. O czym jest wiersz?

2. Co można wrzucić do pojemnika koloru żółtego/niebieskiego/zielonego?

3. Czy widzieliście inne kolory koszy?

4. Co wrzucamy do pojemnika brązowego?

5. Jak nazywają się takie odpady?

6. Czy dzieci też mogą segregować śmieci?

7. O co prosi Matka Ziemia?

8. A czy Wy w domu segregujecie śmieci?

Następnie  rodzic kładzie  na dywanie  kartę  obrazkową prezentującą  jakie  odpady wrzucamy do

jakich  koszy oraz karteczki  z  wyrazami:  papier,  plastik,  szkło,  bio.  Rodzic odczytuje  nazwy,  a

dziecko dzieli je na sylaby. Następnie dziecko próbuje przyporządkować odpowiednią nazwę do

koloru pojemnika. 

PLASTIK
SZKŁO
PAPIER
BIO













3. „Instrumenty z odzysku” - praca plastyczna, konstrukcyjna

JAK WYKONAĆ: 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara 

JAK WYKONAĆ:

https://ekodziecko.com/tamburyno-z-plastikowych-butelek 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara
https://ekodziecko.com/tamburyno-z-plastikowych-butelek


BĘBENKI





4. „Posegreguj śmieci” - karta pracy.

Rodzic omawia z dzieckiem, jak należy wykonać zadanie (łączymy linią odpady, które powinny

znaleźć się w danym pojemniku).
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