
CZWARTEK 23 KWIETNIA 2020 

Temat: Segregujemy śmieci. 
 

Poznamy dzisiaj sposoby ochrony środowiska. Poćwiczymy, by pięknie mówić           

oraz policzymy zakrętki. Zapraszam. 

 

1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Śmieci. Prezentacja multimedialna pt. Smok 

Segregiusz. 

Odczytujemy dziecku zagadkę i prosimy, by podało rozwiązanie. 

 

O porządek trzeba dbać, 

wiedzą o tym także dzieci. 

Do odpowiednich worków 

każdy wrzuca… (śmieci) 

 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. Smok Segregiusz. 

 

2. Jak trzeba dbać o przyrodę – oglądanie filmu edukacyjnego.  

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego sposobów dbania          

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

 

3. Segregowanie zakrętek wg kolorów. Gra Zdobywamy zakrętki. 

Rozkładamy przed dzieckiem zakrętki plastikowe w różnych kolorach. Zadaniem dziecka jest 

posegregowanie zakrętek według kolorów. Możemy powiedzieć dziecku, że zakrętki można 

wyrzucić albo tak jak smok Segregiusz zrobić z nich coś nowego, np.: ładny obrazek albo 

zabawkę.  

Gra Zdobywamy nakrętki. 

Do tej zabawy potrzebne są: kostka do gry i zakrętki. Dziecko rzuca kostką, liczy, ile oczek 

wypadło. Zbiera tyle zakrętek, ile oczek było na kostce. Żeby było ciekawiej, zagrajmy razem 

z dzieckiem. 

 

4. Praca plastyczna Kolorowe obrazki z zakrętek. 

Ze zdobytych w grze nakrętek dziecko układa obrazki wg własnego pomysłu. Może przykleić 

je do kartki. 

 

5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi i żuchwę. 

Prezentujemy dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Rzeka – dziecko naśladuje łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – porusza językiem 

pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladuje odgłosy rzeki: plum, plum, plum. 

Rybki – dziecko naśladuje rybki, które wyskakują z wody – unoszą czubek języka w stronę 

nosa, a po chwili opiera go o górne zęby, kilkakrotnie powtarza ten ruch. 

Pszczółki – dziecko naśladuje ruchy latających pszczół – opiera język o wewnętrzną stronę 

górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej strony zębów dolnych. 

Miód – dziecko naśladuje misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu      

– prowadzi język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej wardze. 

Czyste powietrze – dziecko wdycha świeże powietrze  - wciąga powietrze nosem i wypuszcza 

ustami. 

 

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


Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

 

 

RELIGIA 

Temat: Jezus ukazuje się uczniom.  
 

Zaśpiewajmy piosenkę:  

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY  

 

Ułóż z puzzli obraz zmartwychwstałego Jezusa:  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/220544-zmartwychwstanie 

 

Ks. Witold Gromadzki 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/220544-zmartwychwstanie

