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Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy

(strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5); mogą być też inne przedmioty)

Rodzic układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dziecku pytanie, co się przed nim znajduje. 
Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – korek – butelka – gazeta – 
korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu został wcześniej przyporządkowany 
dźwięk, jaki wydaje dziecko widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kląskanie, butelka – dzyn dzyn. 
Następnie rodzic wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem dziecka jest naśladować ustalony wcześniej 
dźwięk.

Ćwiczenia ramion i pleców „Zabawy z makulaturą”

(kawałek gazety)

Dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki do drugiej.

Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie stóp „Sprzątamy nogami”

(papierki po cukierkach)

Dziecko chwyta stopą papierek, a następnie, przeskakuje w wyznaczone miejsce.

Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza Igora 
Sikiryckiego „Sznurek Jurka”

Dziecko czyta tekst znajdujący się pod ilustracjami w książce.

Za przedszkolem, bardzo blisko,

Było miejsce na boisku.

Kiedyś tam wyrzucił Jurek

Poplątany stary sznurek.

A nazajutrz obok sznurka

Od banana spadła skórka,

Wyrzucona przez Karola.

Tam też wkrótce Jaś i Ola

Wyrzucili bez wahania

swoje torby po śniadaniach.

Stos papierków po cukierkach

Wysypała tam Walerka.

Na papierki spadła ścierka,



Jakaś pusta bombonierka,

i od lodów sto patyków,

Pustych kubków moc z plastiku,

Wyskubane słoneczniki,

Jeden kalosz, nauszniki,

Stare trampki, piłka z dziurą,

Połamane wieczne pióro,

Kilka opon od rowerów

I ogromny stos papierów.

Oto tak, od sznurka Jurka,

Wnet urosła śmieci górka,

A z tej górki, wielka góra,

Której szczyt utonął w chmurach.

Nie ma miejsca na boisko,

Lecz śmietnisko mamy blisko.

 

Rozmowa na temat wiersza:

- Jakie śmieci znalazły się na boisku?

- Dlaczego ktoś je wyrzucił?

- Gdzie należy wyrzucać śmieci?

Zabawa słownikowa „Czy to jest ekologiczne?”

Rodzic pokazuje dziecku obrazki parami (przedmiot z recyklingu – zwykły odpowiednik). Zadaniem dziecka
jest określenie różnic, podobieństw i opowiedzenie, który przedmiot podoba się bardziej i dlaczego.



Wypowiadanie sylaby eko- z różnym natężeniem

Dziecko wypowiada sylabę z natężeniem określonym przez rodzica – cicho lub głośno.

Zabawa plastyczna „Dorysuj…”

(kartka z narysowaną po środku dowolną figurą geometryczną, kredki)

Zadaniem dziecka jest dorysowanie figurze wybranych przez siebie elementów, tak, aby tworzyła spójną 
całość i nadanie jej tytułu (np. Kula śmiechu, Kwadratowy obrazek)
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Określanie cech puszek

Rodzic pokazuje dziecku puszki i pyta z czego są zrobione i po czym to poznało. Następnie dziecko 
opowiada, czym się różnią między sobą poszczególne puszki.

Segregowanie puszek

(puszki w różnych kolorach, kształtach oraz wielkości)[można też zrobić segregację z innymi przedmiotami]

Dziecko segreguje puszki ze względu na:

− kolor,

− wielkość (zbliżoną do siebie, od najmniejszej do największej i na odwrót),

− wybrane przez siebie kryterium.



Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki

(puszka, papier kolorowy samoprzylepny, nożyczki)

Dziecko ozdabia puszkę w sposób opisany przez rodzica (np. papierowymi figurami geometrycznymi, 
papierem w określonym kolorze) lub wybrany przez siebie.

Zabawa rozwijająca celność „Strąć puszki”

(10 puszek, kilka stron z gazet zgniecionych w piłkę lub piłeczka) [puszki można zastąpić czymś innym]

Rodzic układa przed dzieckiem wieżę z puszek (cztery u podstawy, stopniowo zmniejszając ich liczbę o 
jeden – patrząc ku górze) i wyznacza miejsce, z którego trzeba będzie celować w puszki. Następnie dziecko 
próbuje strącić wszystkie puszki. Jeśli nie uda mu się za pierwszym razem, może przeliczyć ile sztuk zostało 
do zbicia i spróbować strącić resztę.

Ćwiczenia gimnastyczne

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Spacer do lasu”.

Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na zawołanie: Stój! – zatrzymują się i chowają za 
najbliższym drzewem (drzewem jest rodzic). Zabawę powtarzamy kilka razy.

• Ćwiczenia z elementem równowagi.

Dziecko spaceruje swobodnie, z woreczkiem na głowie, następnie kładzie woreczek przed sobą i stara się 
chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie 
stóp.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Na plaży”.

Dziecko kładzie woreczek na podłodze. Chodzi na czworakach dookoła niego, naśladując szukanie na plaży 
muszli i bursztynów. Co jakiś czas klęka, wyciąga ręce otwiera dłonie i pokazuje, co znalazło.

• Ćwiczenie tułowia „Samoloty”.

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Woreczek kładzie na głowie. Jedną ręką tworzy daszek nad oczami, 
drugą trzyma na kolanach. Wykonuje skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę.

• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”.

Dziecko chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podaje go sobie do rąk.

• Zabawa ruchowa ożywiająca „Chronimy się przed słońcem”.

Dziecko biega po pokoju, swobodnie wymachuje woreczkiem. Na mocne uderzenie w dłonie przez rodzica, 
zatrzymuje się, rozciągając woreczek nad głowami – chroni się przed słońcem.

• Zabawa uspokajająca „Marsz z woreczkiem”.

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, macha woreczkiem przed sobą, po czym odkłada go na wyznaczone 
miejsce.

Wakacje! Już niedługo wakacje! Mały Miś nie może się doczekać, a Wy?

1. Na wakacje możemy się wybrać rożnymi środkami transportu. Obejrzyj krótką bajeczkę na ten temat. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMss394U8tJg%26fbclid%3DIwAR2VGhV265A__qmspXriZy_Yv7O2NjuVFQziGpcOclVvq6yt3UhYGb9EwtU&h=AT1aSurbjYrVCkGYYBomOYy1ds1dPYdmeo0mQnu26q0txnTWh4THEKr2IoieZJnZ8HtyqDxU0L7w7sEUd5j6fDxpQaQQ_VRlF7Fy7RPodpdikXHZNW2D_L15iHw25XJ-X_lr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1xyFrnyNqPb6yClgAv7UGKqJ1P9UaslP8_4aja5A2aF7rAxPMX1UgnNHUObG742NO6O-EQZtUxW9iUxsI576xxbZyoABQE62SWaDbyfVCqyc4Iv8TEJzA_bcVGhrZ5qmy5R1M89-iatsO6WM0TOqYluRZLh2a7mF94EWkg-c8vRepUtcSmSSG17v4


2. Spróbuj samodzielnie lub przy pomocy mamusi/tatusia wykonać samolot z papieru 
https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs
3. Rozwiąż wakacyjne karty pracy
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprzedszkolankowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FWAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1lFDciObPpbruNt5xIJA-acCwh6L3ww4anMzmeCjrPr64b960TcAOnxAc&h=AT02QPstfWV3pCp1opxVs3lpCt1Sq-rZokCagsKcSunzQ5UGs6-bPWqTRk37IEp_0JQAaNMgm9DlQlrwbi_5BBqKzLsdmciiXCVWPTYBIiR5bSjU5IdTzIehFkVIWsr_I3o6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1xyFrnyNqPb6yClgAv7UGKqJ1P9UaslP8_4aja5A2aF7rAxPMX1UgnNHUObG742NO6O-EQZtUxW9iUxsI576xxbZyoABQE62SWaDbyfVCqyc4Iv8TEJzA_bcVGhrZ5qmy5R1M89-iatsO6WM0TOqYluRZLh2a7mF94EWkg-c8vRepUtcSmSSG17v4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmvHPce3viWs%26fbclid%3DIwAR0qkkKodCTASkvTEkrMRModzfF-Du1h-5NzP6AIGgNDp1N0ARlHzNv0TA0&h=AT04T3rvkV-GPnypKqD_ONy2zIfQKluy7nWPgCK1oFOg5NuZ94miu2Fy0uqm8YLbGkjeHoacOTea9YgwJz0nJfU7rcFe3l_Ba1SxsvWYACEVxULtEG5P8jsmmdyik9Qu5AjR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1xyFrnyNqPb6yClgAv7UGKqJ1P9UaslP8_4aja5A2aF7rAxPMX1UgnNHUObG742NO6O-EQZtUxW9iUxsI576xxbZyoABQE62SWaDbyfVCqyc4Iv8TEJzA_bcVGhrZ5qmy5R1M89-iatsO6WM0TOqYluRZLh2a7mF94EWkg-c8vRepUtcSmSSG17v4

