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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 15.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Nasze ekozabawki. 

 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. 

 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? 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę wszystkim samych słonecznych  

i ciepłych chwil spędzonych z rodziną 


