
29.04.2020 ( ŚRODA) 

 

Temat zajęcia:  „Nie wyrzucajmy powietrza do kosza!” – eksperyment z 

butelkami; porównywanie ilości elementów w zbiorach. 

  

1. Zabawa paluszkowa 

Budka dla szpaków  

(Katarzyna Tomiak-Zaremba)  

Na drzewie wisi dla szpaków domek,  

dłonie złączone opuszkami palców tworzą „daszek”  

 

zbił go z deseczek ekolog Tomek.  

zaciśniętą pięścią uderzanie o otwartą drugą dłoń  

– po kilku uderzeniach zmiana dłoni  

 

W budce tej mieszka rodzinka cała,  

dłonie złączone opuszkami palców tworzą „daszek”  

 

samiec, samiczka i dziatwa mała.  

z zamkniętej dłoni wyciąganie kolejnych palców  

i odliczanie do pięciu  

 

Tata szpak lata wciąż po robaki,  

zaczepienie kciuków o siebie,  



poruszanie pozostałymi palcami naśladowanie latania  

 

pomaga mamie karmić pisklaki.  

przykładanie kolejno opuszków palców jednej  

dłoni do kciuka drugiej dłoni 

  

Źródło: Czasopismo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 3.174/2016 

  

  

2. „Nie wyrzucajmy powietrza do kosza!” – eksperyment z butelkami 

  

 Odpowiednio wcześniej Rodzic gromadzi plastikowe 1,5-litrowe 

butelki. Na środku umieszcza dwa przezroczyste pojemniki, obydwa 

tej samej wielkości.  

 

 Dziecko wkłada do pierwszego z nich butelki. Zastanawia się, co 

można zrobić, żeby zmieścić ich w pojemniku więcej. Samo lub z 

pomocą Rodzica dochodzi do tego, że butelki należy zgnieść.  

 

 Dziecko otrzymuje butelki i zgniata je. Maluch umieszcza zgniecione 

butelki w drugim z pojemników. Zgniata butelki, aż cały pojemnik 

będzie nimi wypełniony. 

 

  Następnie wyjmuje i układa w dwóch rzędach butelki z pierwszego i 

drugiego pojemnika, aby sprawdzić, gdzie i o ile więcej butelek się 

zmieściło.  

 

 Wyjmuje i przelicza butelki z obu pojemników i ustala, gdzie jest 

więcej, a gdzie mniej.  

  

  

  

  

  



„Segregujemy śmieci” 

Interaktywna gra, w której zdaniem jest posegregowanie odpadów do 

odpowiednich pojemników:  

https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR0Sm1OzDGEPO

cQnufcj6RWSgUFimwmOyzkIAHTnoFV69L7WCEi8xpWlgR0 

  

Zabawa popołudniowa 

Mali ogrodnicy"- działania praktyczne. 

Zabawcie się w małych ogrodników. Spróbujcie zasadzić jakąś roślinkę. 

Może to być pestka po zjedzonym owocu, albo cebulka lub nasionko 

kwiatka. 

Możecie też zasiać rzeżuchę. 

 

  

 

Przypomnijcie sobie, co jest potrzebne do tego, żeby rośliny mogły rosnąć. 

Obserwujcie wzrost rośliny. Pamiętajcie o tym, by się nią dobrze 

opiekować. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR0Sm1OzDGEPOcQnufcj6RWSgUFimwmOyzkIAHTnoFV69L7WCEi8xpWlgR0
https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR0Sm1OzDGEPOcQnufcj6RWSgUFimwmOyzkIAHTnoFV69L7WCEi8xpWlgR0


  

 

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/ 

 

30.04.2020 r. (CZWARTEK) 

Temat zajęcia: Zabawa ilustracyjna do piosenki „Polska, biało-czerwoni”. 

  

1. Rytmiczna rozgrzewka „Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

Zapraszam do obejrzenia filmu przedstawiającego krótką rozgrzewkę 

rytmiczno-ruchową dla dzieci utrwalającą znajomość dźwięków wysokich i 

niskich.   

  

2. Utrwalenie  znajomości piosenki pt. „Polska, biało-czerwoni” 

 

 Piosenka do pobrania ze strony: 

https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterola

tek/34+Polska+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio) 

  

3. Zabawa ilustracyjna do utworu 

Tu mieszkamy każdy o tym wie   Dziecko robi z rąk daszek nad 

głową. 

http://boberkowy-world.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterolatek/34+Polska+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/tropiciele+czterolatek/34+Polska+bia*c5*82o-czerwoni,6050756643.mp3(audio)


Tu biegamy tu bawimy się     Podskakuje w miejscu. 

Tutaj śmieci nie rzucamy,    Klaszcze w ręce.   

o porządek zawsze dbamy 

I dlatego zaśpiewamy:  

 Polska biało-czerwoni...     Stoi w pozycji na baczność. 

 

Tam przedszkole,                           Pokazuje prawą ręką prawą stronę,  

a tu jest nasz dom     lewą ręką – lewą stronę. 

Posiejemy kolorowy klomb    Naśladuje sianie nasion. 

Tu przyjaciół wszędzie mamy  Podaje dłonie Rodzicowi i podnoszą je do   

       góry. 

Nigdy nie jesteśmy sami 

I dlatego zaśpiewamy:  

Polska biało-czerwoni... 

Tu rośniemy, a za parę lat    Wznosi rękę powoli do góry. 

Samodzielnie wyruszymy w świat   Maszeruje w miejscu. 

Ale kiedyś powrócimy    Obraca się w miejscu dookoła własnej  

osi. 

Stare kąty odwiedzimy  

Wtedy sobie zanucimy:  

Polska biało-czerwoni… 

4. Muzyczne wyciszenie  

Dziecko leży na plecach. Rodzic włącza dowolną muzykę relaksacyjną. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dD11cWwCoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-dD11cWwCoQ


5. Zabawa popołudniowa 

Ekozadania do wykonania 

Źródło: panimonia.pl  

  


