
23.04.2020r. Segregujemy odpady  
 

1. Wiersz - Posłuchajcie mojej prośby Władysław Broniewski 

 

 

 

Jestem sobie kosz do śmieci. 

Do mnie, do mnie chodźcie dzieci!  

Stoję sobie przy tym świerku, 

pełno chciałbym mieć papierków. 

A ja jestem ławka szara. 

Kto mnie lubi, niech się stara 

nie podeptać mnie, nie pociąć, 

bo cóż biedna mogę począć. 

 

2. Ćwiczenia ruchowe.  

 

Rakieta – dzieci stoją w kręgu. Klaszczą wolno w ręce i tupią, jednocześnie pochylając się raz 

w lewą, raz w prawą stronę. Potem coraz bardziej przyspieszają tempo klaskania i tupania. 

Obracają się. Szybko uderzają dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i 



jednocześnie „bzyczą”. Podskakują, wyciągają ręce do góry z okrzykiem: Hura!!! (rakieta 

wystartowała). 

Planety  – dzieci (jako mieszkańcy różnych planet) rytmicznie poruszają się do dowolnej 

melodii. Podczas przerwy w muzyce każde dziecko podchodzi do rodzica, rodzeństwa i 

wymyśla przyjazny gest powitalny. 

Orbity  – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z wyznaczonej linii w 

pozycji raczka, dochodzą do określonego punktu, wykonują tam dwa przysiady następnie 

zmierzają na czworakach do mety. 

Deszcz meteorytów  – Rodzic rozdaje pompony, (np. apaszkę) dzieci potrząsają, wymachują 

pomponami w rytm dowolnej melodii. Najpierw trzymają pompony raz w jednej, raz w 

drugiej dłoni. Następnie wykonują taniec według własnych pomysłów. 

Powrót na ziemię – Rodzic rozkłada materace, dzieci kładą się na plecach i turlają. 

 

3. Zabawa - Robimy porządki 

 

Wszystkie dzieci, nawet duże 

posprzątają dziś podwórze. 

A dorośli pomagają, 

śmieci w workach wyrzucają. 

Pierwszy worek jest zielony, (Rodzic kładzie na dywanie zielony worek, a obok szklany 

przedmiot)cały szkiełkiem wypełniony. 

W żółtym worku jest bez liku (Rodzic. kładzie na dywanie żółty worek, a obok plastikowe 

butelki)niepotrzebnych już plastików. 

A niebieski worek – wiecie – (Rodzic kładzie niebieski worek, a obok papierowe 

pojemniki) papierowe zbiera śmieci. 

My przyrodę szanujemy, 

śmieci więc segregujemy. 

Z ekologią za pan brat 

mama, tata, siostra, brat. 

Siostra, mama, tata, brat. 

 

4. Zabawa taneczna z piosenką „ Eko”- Studio stodoła 

Swobodne improwizacje ruchowe  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=0cED1sSwrqE&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=0cED1sSwrqE&feature=emb_logo


 

5. Praca plastyczna : Ekoludek 

 

Wykonanie ludka z różnych surowców wtórnych : butelek , pudełek, dodatkowo 

można pomalować farbami lub ozdobić plasteliną. 

 

6. Bajka edukacyjna – proekologiczna  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

