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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 04.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Segregujemy śmieci/Przybliżenie pracy strażaka 
 

Cele ogólne: 

 wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody, 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 wyrabianie nawyku segregowania śmieci, 

 rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk, 

 przybliżenie pracy strażaka. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wie, jak można chronić przyrodę, 

 odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

 wie, jak segregować śmieci, 

 tworzy kompozycję z zakrętek i ją przykleja na kartce, 

 wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, 

 wie na czym polega praca strażaka, 

 potrafi wymienić atrybuty związane z osobą i pracą strażaka. 

 

 Zajęcia muzyczno – ruchowe z Panem Miłoszem 

Do zabawy zachęcamy pozostałych członków rodziny. Minimalna liczba osób 

biorących udział w zabawie =2 

Link do zajęć: https://youtu.be/_cht9rDfYXg 

 

 Segregowanie klocków według jednej cechy (kolor, wielkość, rodzaj). 

Klocki różnego rodzaju, pojemniki/obręcze na klocki. 

Rodzic prosi dziecko, aby posegregowało klocki według określonej cechy, np. 

wielkości (małe – duże – średnie), koloru lub rodzaju. Dziecko porównuje 

liczebność klocków, szacuje, których klocków jest mniej, a których więcej. Na 

koniec tworzy budowle z klocków wybranego rodzaju. 

 Zabawa słowna Skojarzenia. 

Rodzic mówi pierwsze słowo: Przyroda, a dziecko podaje słowa, które mu się  

z nim kojarzą. 

https://youtu.be/_cht9rDfYXg
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 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 Rzeka – dziecko naśladuje łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – 

porusza językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladuje 

odgłos rzeki: plum, plum, plum. 

 Rybki – dziecko naśladuje rybki, które wyskakują z wody – unosi czubek 

języka w stronę nosa, a po chwili opiera go o górne zęby, kilkakrotnie 

powtarza ten ruch. 

 Pszczółki – dziecko naśladuje ruchy latających pszczół – opiera język  

o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej 

strony dolnych zębów. 

 Miód – dziecko naśladuje misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po 

jego zjedzeniu – prowadzi język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej 

wardze. 

 Czyste powietrze – dziecko wdycha świeże powietrze – wciąga powietrze 

nosem i wypuszcza ustami. 

 Wąż – wśród trawy sunie wąż, dziecko naśladuje odgłos syczenia węża na 

głosce sssssss – opiera język o dolne zęby, rozciąga wargi szeroko – jak do 

uśmiechu. Kontroluje w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolory. 

Dowolny instrument. 

Rodzic wygrywa na dowolnym instrumencie melodię. W trakcie gry dziecko 

biega po pokoju lub podwórku. Gdy muzyka milknie rodzic mówi nazwę 

dowolnego koloru a zadaniem dziecka jest jak najszybsze znalezienie przedmiotu 

z najbliższego otoczenia właśnie w tym kolorze. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – Wzrost rośliny. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej pozyskane przez Rodzica. Można również 

skorzystać z linku: https://youtu.be/pJqA02a_g-Y 

Dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej, naśladują za Rodzicami wzrost rośliny – 

od klęku podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzać 

kilkakrotnie. 

 Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Śmieci. 

Rodzic recytuje zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania.  

https://youtu.be/pJqA02a_g-Y
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O porządek trzeba dbać, 

wiedzą o tym także dzieci. 

Do odpowiednich worków 

każdy wrzuca… ( śmieci ) 

 

 Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Smok Segregiusz. 

Książka (s. 62–63) dla każdego dziecka: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=64 

 

Rodzic czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego zamieszczone  

w książce. 

Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał 

bawić się tym, co inni uważali za śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki 

dla lalek albo rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał błyszczącą folią  

i wykorzystywał jako wieże albo robił z nich rakiety. Kolorowe zakrętki z radością 

ustawiał jako pionki w grach planszowych, które sam wymyślał. Z puszek robił 

grzechotki, ze starych rękawiczek – maskotki… Nigdy się nie nudził. Zazwyczaj 

chodził uśmiechnięty, a gdy wpadał na jakiś kolejny zwariowany pomysł – 

podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział 

powyrzucane byle gdzie papierowe torebki, puszki czy reklamówki, w jego oczach 

pojawiał się smutek. 

– Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? – rozmyślał. – Jeśli już 

nie chcą się nimi bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na 

pewno ktoś wie, jak takie skarby wykorzystać… O, znów ktoś pomylił trawnik ze 

śmietnikiem i park nie jest już taki ładny jak był. Czy naprawdę tak trudno trafić 

papierkiem do kosza? 

– Czy myślisz o tym samym co ja? – spytała senna wróżka Gwiazduszka, która 

pojawiła się nie wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce. 

Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko. 

– Wymyśl jakąś zabawę, która nauczy wrzucania papierków do kosza – 

zaproponowała Gwiazduszka – a ja postaram się, aby ten pomysł przyśnił się 

jakiemuś dziecku. 

– Spróbujmy – zgodził się smok.    

– Tato, tato! – zawołał Olek, gdy tylko otworzył oczy. – Śniło mi się, że 

wygrałem wielki turniej. 

– Rycerski? – zainteresował się tato. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=64
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– Jasne, że rycerski – kiwnął głową Olek. – Miałem na sobie srebrną zbroję, 

hełm z pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami. 

– Z czym? – oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia. 

– Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – 

oświadczył dumnie rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków.   

– Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i uścisnął Olkowi prawicę. 

– Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem – rozmyślał, jadąc do 

pracy. – Akurat projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt krajobrazu – 

głowił się nad tym, jak urządzić plac zabaw dla przedszkolaków i park pełen 

atrakcji sportowych dla starszych dzieci. 

– Tylko pamiętaj o koszach na śmieci – przypomniał mu tato, kiedy tylko 

wszedł do biura. 

Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach przyniósł gotowe szkice. Kosze  

w kształcie smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk  

i huśtawek. 

– Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował 

jego pracę tato. 

 

 Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.  

 

Rodzic zadaje pytania: 

 Co lubił robić smok Segregiusz? 

 Co smuciło smoka? 

 Jaki sen miał Olek? 

 Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 

 W jaki sposób możemy chronić przyrodę? 

 

 Ćwiczenie językowe Trudne słowa. 

Obrazki przedstawiające sposoby ochrony przyrody (przykładowe obrazki 

poniżej). 
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Rodzic wyjaśnia dziecku sposoby ochrony przyrody, pokazując odpowiednie 

obrazki. Tłumaczy trudne dla dziecka pojęcia związane z ochroną przyrody: 

segregacja, recykling, odpady biodegradowalne. Następnie Rodzic pyta dziecko: 

Czy znasz jeszcze jakieś trudne słowa związane z ochroną przyrody, które chcesz 

wyjaśnić? 

Odpady biodegradowalne – to np.: liście, chwasty, słoma, odpady z drewna, 

obierki po warzywach i owocach, skorupki jajek. 

 Zabawa dydaktyczna Segregowanie śmieci. 

Kolorowe worki na śmieci: niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, lub pudełka 

kartonowe z przyklejonymi kwadratami w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, 

brązowym, czarnym, różnego rodzaju śmieci. 

Rodzic rozkłada na podłodze śmieci i prosi dziecko o pomoc w ich 

posegregowaniu do odpowiednich worków. Rodzic prezentuje 5 kolorów worków 

(5 pudełek z kolorowymi kwadratami), mówi i pokazuje, co należy wkładać do 

którego koloru. Kolor niebieski – papier, kolor zielony – szkło, kolor żółty – metal 

i plastik, kolor brązowy – odpady biodegradowalne, kolor czarny – odpady 

zmieszane. 
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 Rodzic prezentuje wiersz B. Szelągowskiej Kosz na śmieci, a dziecko go 

powtarza. Następnie dziecko podnosi z podłogi jeden ze śmieci, mówi, do 

jakiego worka/pudełka trzeba go włożyć. Rodzic pomaga, jeśli odpowiedź 

dziecka jest błędna.  

 

Kosz się zawsze bardzo smuci, 

gdy ktoś papier obok rzuci. 

Pamiętają wszystkie dzieci, 

by do kosza wrzucać śmieci! 

 

 Segregowanie zakrętek według kolorów. 

Plastikowe zakrętki w pięciu kolorach. Do zabawy zachęcamy pozostałych 

członków rodziny. 

Rodzic rozkłada przed graczami zakrętki plastikowe w pięciu kolorach. Zadaniem 

graczy jest posegregowanie zakrętek według kolorów. Rodzic uświadamia 

graczom, że zakrętki można wyrzucić albo, tak jak smok Segregiusz, zrobić z nich 

coś nowego, np. ładny obrazek lub jakąś zabawkę. 

 Gra Zdobywamy zakrętki. 

Dwie kostki: z kolorami i tradycyjna, z oczkami od 1 do 5, zakrętki w pięciu 

kolorach. Do zabawy zachęcamy pozostałych członków rodziny. 

Kolejni gracze rzucają dwiema kostkami jednocześnie: kolorową i tradycyjną. 

Liczą oczka na kostce i mówią, jaki kolor wylosowały. Zabierają tyle zakrętek, 

ile oczek było na kostce, w takim kolorze, jaki wylosowały. Zabawę powtarzamy 

kilka razy, aby każdy z graczy miał przynajmniej 10 zakrętek. 

 Praca plastyczna Kolorowe obrazki z zakrętek. 

Kartka z bloku technicznego, klej magic, kredki, plastelina, zakrętki zdobyte 

podczas gry. 

Ze zdobytych w grze zakrętek dziecko układa obrazek według własnych 

pomysłów. Pokazuje go Rodzicowi, a następnie przykleja z pomocą rodzica 

klejem do kartki. Na koniec dorysowuje lub dolepia z plasteliny brakujące 

elementy. Może to być na przykład gąsienica na liściu, kwiatek, samochód, 

ślimak. 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

o Spacer w najbliższym otoczeniu domu dziecka z zachowaniem środków 

ostrożności – poszukiwanie koszy na śmieci i pojemników do 

segregowania odpadów. 
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o Tor przeszkód wykonany przez rodzica. Można wykorzystać ławeczkę, 

obręcze… 

Rodzic pokazuje, jak należy pokonać tor przeszkód, a dziecko naśladuje go, 

starając się np.: przebiec slalomem między drzewami, wejść na niską ławeczkę, 

przeskoczyć pomiędzy obręczami ułożonymi na ziemi.  

Pamiętajmy by tor przeszkód, który zrobimy był bezpieczny i możliwy dla 

przejścia przez dziecko. 

 Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet. 

Stare gazety. 

Rodzic przynosi stare gazety i zadaje dziecku pytanie: Co możemy zrobić ze starej 

gazety? 

Dziecko podaje pomysły i wspólnie z rodzicem je wykonują, np. rolują gazetę, 

tworzą lunetę i oglądają przez nią świat; dmuchają na gazetę trzymaną w jednej 

dłoni; zgniatają ją w kulkę i podrzucają do góry; rozwijają gazetę i ją prostują; 

kładą na podłodze i przeskakują przez gazetę obunóż; klaszczą w dłonie, 

trzymając gazetę; szeleszczą nią; uderzają w gazetę rytmicznie, jednym palcem. 

 Wykonanie czapki z gazety techniką origami. 

Strona gazety. 

Dzieci składają wraz z Rodzicem czapkę z gazety. Rodzic pokazuje dokładnie 

każdy ruch i pomaga dziecku na każdym etapie: 

 złożenie kartki na pół, 

 odwrócenie linii złożenia do góry, 

 złożenie górnych rogów z obu stron do linii środka, 

 zagięcie dolnej linii ku górze, 

 odwrócenie kartki i ponowne zagięcie dolnej linii ku górze. 

Można też skorzystać z filmiku instruktarzowego: https://youtu.be/K1ql6Monmpk 

 Zabawa ruchowa z elementem celowania – Rzut do kosza. 

Gazeta dla dziecka, kosz(pojemnik). 

Dziecko zgniata gazetę w kulki. Podrzuca ją do góry i stara się złapać. Następnie 

Rodzic stawia na środku kosz(pojemnik). Zadaniem dziecka jest rzucić/trafić 

swoją kulą do kosza. 

 Zabawa z gazetami- taniec z gazetami 

Filmik instruktarzowy: https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk 

 Ćwiczenia grafomotoryczne.  

https://youtu.be/K1ql6Monmpk
https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk


9 
 

Karty do ćwiczeń znajdują się poniżej, są zaczerpnięte ze strony fb: Karty - 

pomoce dydaktyczne i terapeutyczne 

Można wybrać kartę pracy dla dziecka na każdy dzień tygodnia. Nie wykonujemy 

wszystkich kart od razu żeby nie zniechęcić dziecka, chyba że samo chce. 

 

https://www.facebook.com/Karty-pomoce-dydaktyczne-i-terapeutyczne-100665154969650/
https://www.facebook.com/Karty-pomoce-dydaktyczne-i-terapeutyczne-100665154969650/
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 4 Maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka  

Rodzic tłumaczy dziecku kim jest strażak i na czym polega jego praca 

pomagając sobie poniższymi ilustracjami. 

Pomoce zaczerpnięte ze strony fb: Inspiracje na każdą okazję; Karty - pomoce 

dydaktyczne i terapeutyczne.  
  

https://www.facebook.com/Inspiracje-na-każdą-okazję-535063216943927/?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAprgXHSf4ZegOUhBiWGGW0dv5h7kdb0j4-RiQ0kEp5f_-JEgkQy9U-7VXJzMYbmQmZfXAm2YHbiyodmedZqyNeP101OtAYWKEP8LOj8qwduCwByv9yFjkLIzoau7LlrVv8lZyB72EDZ2VJwLvvyh9KXtGMrMSAQzwJDvkrRgenRHCSFVLf2JxW0rHCPeVhGaFHLwaXl_dPdc86cv9Rq-j6PdjtQE5QkrilZsL48-CAAuzAs6mrQ7ptX8TjgpF9kwf7mNrhD7wIlkpGwZKgYSP6CmZFMBX5V1WBql_QKwpShn77IFFzpr7kpzdbb37G4tKICaNiDx8ST8R2gecQbdYSiheEe5nG8guzYd0KQENXrBa0O2_n-8SEZv48SW8NPLeu692HCEMTP2WbvHER8gv2F0Q6IgbinIPMTo1FrKkuIWMO6Hy_-QYTCbh5rMfFbVjrXU_ehd1c9p6g&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/Karty-pomoce-dydaktyczne-i-terapeutyczne-100665154969650/
https://www.facebook.com/Karty-pomoce-dydaktyczne-i-terapeutyczne-100665154969650/
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 Dla chętnych dzieci zamieszczamy poniżej karty pracy do wykonania  

z pomocą rodzica (młodszym dzieciom rodzic wycina puzzle a one je 

układają, starszym dzieciom pomaga). 
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Zachęcamy do wysyłania zdjęć prac dzieci na przedszkolnego 

maila: przedszkoledrugimdomem@gmail.com 

 Będą one następnie umieszczane w zakładce  

Przedszkole: Galeria na szkolnej stronie internetowej: 

https://zsmedgl.pl/galeria/ 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 

 

mailto:przedszkoledrugimdomem@gmail.com
https://zsmedgl.pl/galeria/

