
 

 Propozycje zajęć dydaktycznych zabaw oraz prac 

plastycznych w grupie ,,Leśne ludki''. 

 

 

30-31 marca 2021 roku 

 

Temat: Sprzątamy świat! Dbamy o przyrodę! 
 

1.Zabawy sprawnościowe z piłką 
 
 PIŁKA DO NIEBA. To bardzo dobre ćwiczenie sprawnościowe. Dziecko musi wyrzucić 
piłeczkę jak najwyżej nad głowę.  
 
PIŁKA DO KUBŁA.  Przygotuj kubeł (to może być również karton, a w trudniejszej wersji 
np. garnek), postaw go na ziemi, wyznacza linię, z której należy rzucić piłkę i celuje tak, 
aby piłka wpadła do środka. Prosta zabawa, która daje dużo radości, ćwiczy celne 
rzucanie, koordynację ręka – oko, a także wyzwala sporo emocji związanych ze zdrową 
rywalizacją. 
 

 

2. PRACA PLASTYCZNA 

 Śmieciarka – praca plastyczna, rysowanie kredkami. Jeśli możesz- wydrukuj i 

pokoloruj. Jeśli nie masz takiej możliwości, narysuj śmieciarkę kredkami. 

Powodzenia! 

 

 
 

• Trening strażnika przyrody – zestaw ćwiczeń porannych, kliknij poniżej: 

 
 

Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 1 - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


 
  

 
 

• Co robić ze śmieciami? – słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, 
 

 Poproś Mamusię o przeczytanie wiersza: 
 

 

Przedstawienie  

W klasie wielkie poruszenie. 

Występują dziś na scenie 

Ala, Ola, Ewa, Basia, 

Kuba, Kazio, Staś i Kasia… 

– Na odpady nie ma rady. 

Nie schowamy do szuflady 

gór odpadów oraz śmieci. 

– Wiedzą o tym nawet dzieci! 

– Na odpady nie ma rady, 

lecz nie płaczmy, bez przesady – 

aby na to coś zaradzić, 

trzeba z głową je gromadzić. 



– Segregujmy je dokładnie 

zamiast wrzucać jak popadnie. 

– I od dzisiaj śmiećmy z głową, 

nowocześnie, postępowo! 

– Czyś jest biedny, czy bogaty, 

kładź oddzielnie szkło i szmaty, 

i przedmioty metalowe, 

i odpady plastikowe. 

– Recyklingu dobre duszki 

prędko zrobią z puszek puszki, 

buteleczki z buteleczek, 

pudełeczka z pudełeczek… 

– A ze szmat, z makulatury – 

pism i książek całe góry! 

– Niech się wreszcie normą stanie 

wtórne wykorzystywanie! 

Jaś brwi zmarszczył, myśli, myśli… 

– Kupmy koszyk na ogryzki! 

Próbę recyklingu zróbmy 

i na jabłka je przeróbmy! 

Skrupulatnie sortuj śmieci, 

nie wyrzucaj ich jak leci. 

  

Małgorzata Strzałkowska 

  

 

 
 



                                                               
 

Odpowiedz na pytania: 

➢ Co to znaczy śmiecić nowocześnie i postępowo?  

➢ Dlaczego trzeba segregować śmieci?  

➢ Z jakich materiałów możemy jeszcze raz skorzystać? 

➢  Jak to zrobić?  
➢ Czy recyklingiem naprawdę zajmują się dobre duszki?  

➢ Do czego są potrzebne śmieciarki?  

➢ Co się może stać, jeśli śmieciarki przestaną przyjeżdżać po śmieci?.  

 

Karta pracy z książeczek, strona 30 – 31 

 

 

 

Czas na film! (kliknij w link poniżej) 
AGI BAGI opowie Wam o… – Segregacja śmieci – YouTube 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=55Yb_dsaeKw


PRACA PLASTYCZNA 
 

• Potwór śmieciowy – praca plastyczna, przestrzenna.  

Stwórzcie śmieciowe potwory z materiałów odzyskanych, np. rolek od papieru 

toaletowego, guzików, plastikowych butelek.  

Postaraj się wykorzystywać jak najwięcej produktów.  
Nadaj swoim dziełom nazwy! Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij do 

nauczyciela.  

 

Środki dydaktyczne: surowce wtórne, np. rolki po papierze toaletowym, 

plastikowe naczynia, pojemniki, folia, gazety, kleje, taśmy, guziki 
 

Przykładowa praca: 

 
 

 

 

Czas na zabawę inną, niż wszystkie. Wejdź na podany link: 
 

https://www.matzoo.pl/zerowka/kolory_46_318 

 

 

 
 

https://www.matzoo.pl/zerowka/kolory_46_318


 

Postaraj się zdobyć trzy ananaski!!!! 

 

Zapraszam Cię do gry nawiązującej do zbliżających się Świąt. Lubisz memory? 

Kliknij poniżej i baw zagraj! 
 

https://www.superkid.pl/memory-game-pisanki 

 

 

 
 

 

Czy w obrazkach poniżej znajdziesz 3 różnice? 

 

https://www.superkid.pl/memory-game-pisanki


 
 

 

 

 

 
 



 

 

Potrafisz znaleźć przedmioty, które zanieczyszczają rybkom staw? 

 

 

 
 

 

 

Kochane Przedszkolaki! To wszystko przed wiosenną przerwą świąteczną! 

 

Życzę Wam zdrowych i wesołych Świąt! 

 

Wasza Pani. 


