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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 09.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Doświadczenia z magnesem. 
Cele główne 

 poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Doświadczenia z magnesem. 

 

Propozycja aktywności 

 Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem. 

Kilka sztuk magnesu: sztabkowego, w kształcie podkowy, okrągłego, ozdobnego na 

lodówkę. Kilka sztuk: metalowych i plastikowych łyżeczek, szklanych przedmiotów np. 

słoiczki; metalowych przykrywek, drewnianych klocków. 

Rodzic wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je dziecku. 

Następnie prosi, aby dziecko pobawiło się nimi w dowolny sposób – np. dotykało 

magnesy różnymi stronami. Dziecko przykłada magnes do kolejnych przedmiotów, 

obserwuje, co się będzie działo. Próbuje samodzielnie sformułować wniosek, że 

magnes przyciąga przedmioty metalowe, a innych nie. 

• Przygotowanie kącika tematycznego Nasze magnesy. 

Małe metalowe przedmioty (np.: spinacze, agrafki, zszywki), magnesy. 

Dziecko układa w określonym miejscu w pokoju przyniesione przedmioty  

i w dowolnym czasie bawi się nimi w ustalony sposób. 

 

2. Co można zrobić z metalem? 

 

 Określanie cech wspólnych wszystkich metali  

i innych tworzyw. 

Dwie puszki, miska z bardzo ciepłą wodą, butelka 

plastikowa, szklana, drewniany klocek. 

Dziecko siedząc w kole kolejno dotyka puszki. Określa jej 

temperaturę poprzez dotykanie rękoma lub przyłożenie do 

policzka. Jeśli puszka się nagrzeje, trzeba wymienić ją na 

inną lub szybko schłodzić. Następnie rodzic zanurza 

puszkę w misce z bardzo ciepłą wodą. Dziecko ponownie 

Pytanie problemowe, 

jakie może postawić 

rodzic.: 

Dlaczego metalowe 

grzejniki/kaloryfery są 

ciepłe w sezonie 

grzewczym? 

Wniosek końcowy 

powinien brzmieć tak, 
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określa jej temperaturę i zastanawia się, kiedy metale są 

ciepłe, a kiedy zimne. Następnie rodzic pokazuje pozostałe 

tworzywa, a dziecko zastanawia się, czy któreś z nich ma 

właściwości takie, jak metal (np. przewodnictwo cieplne). 

Po rozmowie dziecko sprawdza swoją teorię poprzez 

porównanie. 

 

 Zebranie i ekspozycja informacji dotyczących 

metali. 

Rodzic przypomina poszczególne etapy zajęć, które 

pomogą dziecku w sformułowaniu właściwości metali. 

Pytanie końcowe: 

 Jaki kolor najczęściej mają metale? 

 Czy mają zapach? 

 Do czego można wykorzystać metale? 

 Gdzie spotykamy metale? 

że metale nie mają 

zapachu i szybko się 

nagrzewają (przewodzą 

ciepło). 

 

 Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki. 

Dla dziecka mała (najlepiej jednobarwna) puszka, papier 

samoprzylepny, nożyczki. 

 Dziecko ozdabia puszkę w sposób opisany przez 

rodzica (np. papierowymi figurami geometrycznymi, 

papierem w określonym kolorze) lub wybrany przez siebie. 

Należy pamiętać, żeby 

każda puszka była 

odpowiednio 

przygotowana – nie 

miała górnej warstwy  

i była zeszlifowana (nie 

miała ostrych krawędzi). 

 Zabawa Łowimy ryby w stawie. 

Rybki z folii aluminiowej, miska z wodą, sznurek o długości 

ok. 20 cm z przywiązanym na jednym końcu magnesem.  

Dziecko podchodzi do stawu (miski) i próbuje wyłowić 

rybkę. Po wyłowieniu ryb, następuje ich przeliczenie przez 

dziecko. Aby utrudnić zadanie, można dodać element 

łowienia w określonym czasie. 

Przygotowanie rybek  

z foli aluminiowej: 

kilkakrotnie składamy 

kawałek folii 

aluminiowej i wycinamy 

z niej kształt ryby,  

w korpus każdej ryby 

wsuwamy spinacz 

biurowy. 

• Zabawa sprawnościowa Magnesowy labirynt. 

Kartka z prostym/schematycznym labiryntem, metalowa 

zakrętka, magnes. 

Dziecko ustawia zakrętkę na starcie, a pod spodem ustawia 

magnes. Zadaniem dziecka jest dotarcie do mety poprzez 

odpowiednie sterowanie magnesem i zakrętką. 

Drogi labiryntu muszą 

być na tyle szerokie, 

żeby zmieściła się w nich 

zakrętka. 
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3. Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania – wyszukiwanie przedmiotów  

o cechach zbliżonych do metalu. 
 

Dziecko wyszukuje przedmioty metalowe lub o cechach do nich zbliżonych (np. 

samochód – karoseria, barierki zabezpieczające przed przejściem dla pieszych). 

 

 

 

Samych słonecznych i ciepłych chwil spędzonych w domu
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Materiał zajęć nauczania zdalnego przeznaczony dla grupy „motylki’ 6- 

latki. 

Data: 10.06.2020r. 

Opracowała: Elżbieta Rzeszutek 

Temat: Co to jest recykling. 

Cele główne 
• kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych, 

• docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu. 

 

Propozycja aktywności Wskazówki dla 

rodzica  

• Wykonanie pracy plastycznej Symbol 

recyklingu. 

Symbol z opakowania nadającego się do 

recyklingu, dla dziecka kartka z konturem 

symbolu recyklingu, zielona plastelina, 

zielona farba, zielony papier kolorowy, klej 

(dla dziecka). Rodzic pokazuje dziecku 

symbol recyklingu i pyta: Czy wie, co on 

oznacza i gdzie może się znajdować? 

Następnie rodzic rozdaje dziecku kontury, 

które powinno ozdobić w wybrany przez 

siebie sposób. 

Rodzic wyjaśnia 

dzieciom, co to jest 

recykling. Zachęca 

do segregowania 

śmieci. 
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2. 

Rozmowa 

na 

podstawie 

piosenki 

Świat w 

naszych 

rękach – 

Co to jest 

recykling? 

 

• Rozmowa na 

podstawie piosenki 

Świat w naszych 

rękach (słowa: Łukasz 

Tartas, muzyka: 

Weronika Korthals).  

I. Ci co lubią 

segregację    otóż oni 

mają rację.   Gdy w 

osobne pojemniki  

   lecą papier, szkło, plastiki.  

  Ref.: Cały świat jest w 

naszych rękach    właśnie o 

tym ta piosenka.    Możesz 

dbać o cały świat    chociaż 

masz niewiele lat. (2x)  

II. A recykling trudne 

słowo.    Chodzi o to 

by na nowo    z 

naszych śmieci zrobić 

coś:    papier, plastik 

albo szkło. 

  Ref.: Cały świat jest w naszych 

rękach... (2x)  

III. Więc dorośli oraz 

dzieci.    

posłuchajcie. 

 

• Pokaz mody Siatkowe kamizelki. 

Dla dziecka plastikowe siatki/reklamówki 

– kamizelki, markery. 

Rodzic pokazuje dziecku ozdobioną 

kamizelkę wykonaną z siatki. Następnie 

zachęca dziecko, aby ozdobiło swoją i 

organizuje pokaz mody. 

Rodzic odcina kilka 

centymetrów siatki 

na dole i przecina ją 

z przodu – tak, aby 

miała ona formę 

kamizelki. 

• Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu. 

Olejek o zapachu leśnym. 

Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy, 

a następnie rozpyla olejek. Dziecko wącha 

go, robi głęboki wdech nosem i wydech 

ustami, a także określa, z czym on mu się 

kojarzy. 
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   Sprawą śmieci trzeba zająć 

się dziś,    żeby jutro dobrze 

żyć.  

  Ref.: Cały świat jest w naszych 

rękach… (3x)  

• Rozmowa rodzica z 

dzieckiem na temat 

piosenki.  

− Na czym polega segregacja śmieci? 

− Co to jest recykling? 

− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się 

szybko? 

− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały 

świat?                                           
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Zwrotka I: 

Ci co lubią 

segregację otóż 

oni mają rację. 

Gdy w osobne 

pojemniki 

lecą papier, szkło, 
plastiki. 

Ref.: Cały świat jest 

w naszych rękach 

właśnie o tym ta 

piosenka. Możesz 

dbać o cały świat 

chociaż masz 
niewiele lat. (x2) 

Zwrotka II 

A recykling trudne 

słowo. Chodzi o to 

by na nowo 

z naszych śmieci 

zrobić coś: papier, 

plastik albo szkło. 

Zwrotka III 

Więc dorośli oraz 
dzieci. 

Posłuchajcie. 

Sprawą śmieci 

trzeba zająć  

się dziś, 

żeby jutro dobrze 

żyć. 

Ilustrowanie ruchem 

słów piosenki  

Dziecko: 

wskazuje kolejno 

palcem w 

powietrzu, 

pokazuje oba kciuki 

uniesione w górę, 

klaszcze w 

poziomo ułożone 

dłonie, 

naśladuje gest 

rzutu do celu, 

rysowanie obiema 

dłońmi kształtu 

koła, swobodne 

kołysanie na boki, 

rysowanie obiema 

dłońmi kształtu 

koła, swobodne 

kołysanie na boki, 

(2x) 

palec wskazujący 

uniesiony do góry, 

gest od złożonych 

do rozłożonych 

dłoni, na słowo 

coś klaśnięcie, 

wskazuje palcem 

na kolejne rzeczy, 

 

 

pokazuje 

wysokiego (ręka w 

górę) i niskiego 

człowieka (ręka w 

dół), 

przyłożenie dłoni 

do ucha, gest 
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wskazywania całą 

dłonią, na koniec 

wersu – złożenie 

dłoni w pięści, 

wskazują prawą 

dłonią i 

uśmiechają się. 

• Układanie zdań ze słowami śmieci, 

segregacja, recykling. Pierwsze zdanie 

układa rodzic.  Potem propozycje zdań 

podaje dziecko. 

Np.: 

Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich 

pojemników. 

Segregacja powoduje, że jest większy 

porządek. 

Recykling może być zabawny. 

 

3.Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? – tworzenie instrumentów 

z recyklingu.  

Propozycja aktywności Wskazówki dla 

rodzica 
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4. Spacer 

w pobliżu 

przedszkola – wyszukiwanie rzeczy wykonanych z plastiku.  

Dziecko podczas spaceru wyszukuje wzrokiem i opisuje plastikową rzecz, a 

członkowie rodziny ją nazywa. 

 

 

 

• Burza mózgów Czy instrumenty muzyczne 

mogą być ekologiczne? Instrumenty 

wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z 

pojemników po jogurtach; kawałek gazety, 

który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik 

po chusteczkach ze ,,strunami” z gumowej 

rękawiczki). 

Rodzic prezentuje dziecku przygotowane 

instrumenty, prosi, aby dziecko określiło, z 

czego oraz jak są wykonane i zadaje 

dziecku pytania: 

− Co to znaczy, że instrument jest 

ekologiczny? 

− Czy instrumenty mogą pochodzić z 

recyklingu? 

 

• Wykonanie instrumentów muzycznych 

według własnego pomysłu. 

Przedmioty z poprzedniego zadania, 

różnego rodzaju ziarna, kolorowy 

makaron, gruba taśma klejąca, nożyczki, 

markery. 

Rodzic udostępnia dziecku instrumenty. 

Dziecko może eksperymentować z 

wydawanymi przez nie dźwiękami, w 

zależności od włożonego do środka 

przedmiotów materiału (jego rodzaju i 

ilości). Po dokonaniu wyboru, rodzic 

zabezpiecza taśmą instrumenty, a dziecko 

może je ozdobić markerami. 

 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi 

Sprawdzam, czy jest czysto. 

Gazeta dla dziecka. 

Dziecko układa przed sobą gazetę, 

przykłada do gazety stopę raz jedną, raz 

drugą i wykonuje nimi koła – sprawdza, 

czy wokół jest czysto. 
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Kreatywnych, ciekawych pomysłów na zabawę, dużo zdrówka. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał zajęć nauczania zdalnego przeznaczony dla grupy „motylki” 6- latki. 

Data:11.06.2020r. 

Opracowała: Elżbieta Rzeszutek 

Temat: Zabawy badawcze. 

 

 

 

 

• Praca plastyczno-techniczna Ekologiczny 

samochód. Dla dziecka: plastikowa 

butelka, cztery plastikowe korki, dwa 

patyczki do szaszłyków, plastelina, papier 

kolorowy, flamastry, nożyczki, klej; 

śrubokręt. 

Dziecko kładzie butelkę przed sobą i z 

pomocą rodzica  przekłuwają je w dwóch 

miejscach (u góry i u dołu). Będą to 

miejsca, przez które należy przełożyć 

patyczki do szaszłyków, a do nich 

przymocować plasteliną korki. Papier 

kolorowy posłuży do dowolnego 

ozdobienia samochodu i np. narysowania 

pasażerów. 

 

• Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci Co 

by było, gdyby…? Arkusz papieru, 

flamaster. 

Rodzic zadaje pytanie: Co by było, gdyby 

nie było koszy na śmieci? Odpowiedzi 

dziecka są zapisywane na arkuszu papieru, 

a następnie ponownie odczytane.  

Pytania mogą być 

stopniowane i 

wynikać z 

poprzednich (np. 

Byłoby brudno – Co 

by było, gdyby na 

świecie było 
brudno?). 
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• Zabawa głosowa Tuba. 

Rolka po papierze toaletowym. 

Rodzic mówi wybrane przez siebie słowo 

przez tubę – rolkę po papierze toaletowym. 

Dziecko opisuje, co stało się z głosem i jaki 

jest efekt. Następnie samo może próbować 

wypowiadać w ten sposób słowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co można zrobić z papierem?- zabawy badawcze. 

 

Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania – zbieranie śmieci. 

 

• Praca plastyczna Postać z gazety. 

Gazety z różnorodnie ubranymi 

postaciami, nożyczki, kleje, kredki. 

Dziecko rysuje twarz człowieka, następnie 

dokleja pozostałe elementy wycięte z 

gazet. 

 

• Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki. 

Dla dziecka: dwie rolki po papierze 

toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, 

kredki, klej, zszywacz. 

Dziecko w dowolny sposób ozdabia obie 

rolki i je skleja.  

Z pomocą rodzica przyczepia do lornetki 

sznurek. 

 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem 

papierowych pasków. 

Kilka stron z gazet. 

Rodzic prosi, aby dziecko wydarło sobie 

pasek z gazety. Następnie dziecko siada w 

kole i dmucha na pasek z gazety z różnym 

natężeniem. 
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• Zapoznanie z papierem o różnej fakturze. 

Kartka z bloku technicznego, kartka z 

bloku rysunkowego, strona z gazety 

czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka 

reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z 

papieru, papier śniadaniowy. 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem 

przedmioty z różnego papieru. Dziecko 

dotyka papier i przedmioty wykonane z 

niego.  

Określa, jaki w dotyku jest papier. Rodzic 

pyta: 

− Czy każdy papier jest taki sam? 

− Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: 

zeszyty, książki)? 

• Zabawy badawcze z wykorzystaniem 

papieru. 

Kartki papieru rysunkowego i 

technicznego, kawałki tektury, kulki z 

papieru, drobno podarte kawałki papieru, 

miska z wodą, kwiatek papierowy. 

 

• Latający papier. 

Rodzic opuszcza kolejno przedmioty z 

papieru i pyta dziecko: 

− Czy opadają? 

− Jeśli tak – który szybciej, a który wolniej? 

Wnioski: Jedyną formą, która opadła na 

dno była kulka papieru. Stało się tak, 

ponieważ jej masa była rozłożona 

nierównomiernie, a po nasiąknięciu wodą, 

stała się cięższa. 

• Pływający papier. 

Rodzic umieszcza różnego rodzaju kartki 

papierowe na powierzchni wody. Dziecko 

obserwuje i porównuje sposób oraz 

szybkość nasiąkania wodą materiałów 

papierowych. Wnioski: Szybciej nasiąka 

papier techniczny. Dzieje się tak, ponieważ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie kwiatka 

z papieru: 
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• Zabawa ruchowa przy muzyce Taniec z 

gazetami. 

Strony z gazet, dowolne nagranie 

muzyczne odtwarzacz CD. Dziecko 

dobiera się w parę z rodzicem  i tańczą w 

rytm muzyki, trzymając gazetę między: 

brzuchem, dłońmi, plecami. Mogą także 

zatańczyć razem na gazecie. 

 

• Zabawa ruchowa Papierek do kosza. 

Woreczek gimnastyczny dla  dziecka, 

gwizdek. Dziecko układa woreczki przed 

sobą. Na gwizdek, podnosi woreczek – 

porzucony papierek i kładzie sobie na 

głowie. Następnie, wykonuje skłon w 

przód – tak, aby woreczek spadł do 

wyimaginowanego kosza na śmieci. 

Liczba powtórzeń dowolna. 

 

 

 

Dużo zdrówka i uśmiechu. Ciekawych zabaw, miłego dnia. 

 

 

 

 

jego gramatura, a więc gęstość i sztywność, 

jest większa. 

• Rozkwitający kwiatek. 

Rodzic kładzie kwiatek na wodzie. Po 

jakimś czasie (do kilkunastu minut), 

kwiatek rozkwitnie. 

Papier składa się między innymi z włókien 

roślinnych, w których znajdują się kapilary 

– cienkie rurki do transportowania wody. 

Po umieszczeniu papieru w wodzie, w 

wyniku sił działających w kapilarach na 

cząsteczki wody, papier pęcznieje. Dzięki 

temu zjawisku kwiatek wygląda jakby 

rozkwitał. 

średniej wielkości 

kontur liścia, a na 

nim naklejone płatki 

kwiatowe – tworzące 

jeden wspólny 

kielich – płatki 

zagięte do środka - 

muszą być tak 

zamknięte, aby 

poszczególne płatki 

nie blokowały się. 
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Materiał 

zajęć 

nauczania 

zdalnego 

przeznaczony dla grupy „motylki” 6- latki. 

Data: 12.06.2020r.  

• Praca techniką origami Samolot. 

Kartka z bloku rysunkowego dla dziecka. 

Rodzic prosi, aby dziecko postępowało 

zgodnie z jego instrukcjami: 

 

• Złóż kartkę na pół (wzdłuż dłuższego 

boku). 

• Rozłóż ją, a następnie złóż każdy dolny róg 

tak, aby dotykał środkowej linii, która 

powstała po złożeniu kartki. 

• Utrzymując te zagięcia, złóż każdy z 

utworzonych dwóch rogów tak, aby 

ponownie stykał się ze środkową linią. 

• Utrzymaj te zagięcia i wykonaj jeszcze 

jedno – raz składając każdy z dwóch rogów 

tak, aby stykał się on ze środkową linią. 

• Dociśnij wszystkie zrobione przez ciebie 

zagięcia. 

Rodzic wraz z 

dzieckiem może 

zorganizować 

wyścigi: Który 

samolot poleci 
dalej? 

 

• Praca plastyczno-techniczna Tunel. 

Kilka dużych kartonów, taśma klejąca, 

nożyczki. 

Dziecko łączą kartony ze sobą w taki 

sposób, że wspólnie tworzy on długi tunel, 

który łączy taśmą klejącą. Następnie staraj 

się przez niego przejść na czworakach. 

 

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet 

Bawimy się w kałużach. 

Duże kartki z gazet dla dziecka i rodzica. 

Dziecko dostaje od rodzica kartki – 

kałuże, które ma rozłożyć w różnych 

miejscach w pokoju. Na sygnał rodzica – 

delikatne stuknięcie w gazetę – dziecko 

omija kałuże, skacze przez nie lub do nich 

wskakuje. 
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Opracowała: Elżbieta Rzeszutek 

Temat: Nasze ekozabawki. 

 

I 

Propozycja aktywności Wskazówki dla 

rodzica 

• Zabawa słownikowa Ekozabawki. 

Rodzic pokazuje dziecku wydrukowane 

ekozabawki. Zadaje pytania: 

− Co Wam przypominają zabawki? 

− Z czego zostały one wykonane? 

 

• Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy 

labirynt. 

Dla dziecka: kartka z bloku technicznego, 

plastelina, mała kulka z papieru. 

Dzieci tworzą z plasteliny ściany prostego 

labiryntu, a następnie wrzucają do niego 

kulkę i za pomocą dmuchania próbują ją 

wydostać. 

 

Nasze ekozabawki. 

• Sprawdzenie wiedzy na temat ekologii na 

podstawie siatki pytań.  

Rodzic ponownie zadaje pytania z siatki 

pytań i porównuje je z wcześniejszymi 

odpowiedziami dziecka: 

− Co to jest ekologia? 
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− Po czym poznać, że coś jest ekologiczne? 

− Co już wiecie o ekologicznych 

przedmiotach? 

• Podsumowanie wiedzy – quiz 

ekologiczny. 

Kartki: zielone i czerwone, koło dla 

dziecka. 

Rodzic zadaje pytania, a dziecko udziela 

odpowiedzi twierdzących (zielone kółko) 

lub zaprzeczających (czerwone kółko). 

Rodzic  pyta: 

− Czy wszystkie śmieci wrzucamy do 

jednego pojemnika? 

− Czy dzięki recyklingowi można dać drugie 

życie wykorzystanym już raz przedmiotom? 

− Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę? 

− Czy do zbierania śmieci mogą się przydać 

rękawiczki ochronne? 

− Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do 

segregowania odpadów, wrzucamy je do 

kosza? 

− Czy instrumenty muzyczne mogą być 

wykonane z materiałów odpadowych? 

 

• Wykonanie ekostworka. 

Kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe 

butelki, plastikowe korki, plastelina, 

opakowania po produktach spożywczych, 

rolki po papierze toaletowym. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzy 

ekostworka z dostępnych materiałów.  

 

• Zabawa pantomimiczna na pożegnanie – 

Bawimy się gazetami. Dla dziecka jedna 

strona gazety, nagranie dowolnej piosenki. 

Rodzic włącza nagranie muzyki –dziecko 

tańczy w dowolny sposób. Podczas 

przerwy w muzyce, dziecko udaje, że 

gazeta jest: 

− tacą, na której niesie herbatę, 

− lornetką, przez którą obserwuje 

otoczenie, − wachlarzem, którym 

się chłodzi w ciepły dzień, − piłką, 

którą podrzuca i łapie. 
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Życzę wszystkim samych słonecznych i ciepłych chwil spędzonych z rodziną. 

 

 

• Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem 

piórek i waty. Nagranie z odgłosami 

natury, sztuczne piórka, kulki z waty, 

szorstka część gąbki, odtwarzacz CD. 

Dziecko podczas słuchania muzyki, dotyka 

swoje przedramiona różnymi rodzajami 

materiałów i potem opowiada o swoich 

wrażeniach. 

 

  

• Zabawa ruchowa – Oczyszczamy pokój ze 

śmieci. 

Tamburyn, rozrzucone śmieci (przedmioty 

wykorzystywane podczas projektu, np.: 

kawałki tektury, pojemniki po jogurtach), 

kosz na śmieci. 

Kiedy rodzic gra na instrumencie, dziecko 

(śmieciarka) jeździ po sali i szuka śmieci. 

Dziecko podczas przerwy w grze, podnosi 

jeden przedmiot i zatrzymuje się przy 

koszu na śmieci, a następnie wrzuca tam 

to, co znalazł. Zabawa trwa do momentu, 

aż wszystkie śmieci zostaną sprzątnięte. 

 


