
Scenariusz 26.06. 

Witajcie dziś piękne słońce za oknem, za nami cały rok ciężkiej pracy dziś dzieci w szkole maja 

zakończenie roku nas niestety teraz nie ma obok ale cały czas w sercu noszą nauczyciele i nie mogą 

się doczekać aż zobaczą wszystkie uśmiechnięte buźki. 

Proszę po raz kolejny przywitamy się  zabawą a może dziś na wesoło pamiętacie nasz zygzak dance to 

zaczynamy : 

Taniec 07_Rozwiń Skrzydła Wingee [VDownloader] - Kopia.mp3  

W tym tygodniu przypominamy sobie dlaczego musimy dbać o świat dookoła to zaczynamy  

T1. „ dbamy o świat wokół nas” 

- słuchanie wiersza „Szalona Wyliczanka” – wyliczanka z przymrużeniem oka drodzy rodzice 

postarajcie się wytłumaczyć dzieciom o co chodzi w utworze i jak my możemy pomóc aby 

świat wokół nas stał się piękny  

 

Teresa Fiutowska 

                                SZALONA WYLICZANKA 

 

Wielkie dziś sprzątanie świata, 

Czarownica z miotłą lata, 

Z nią czarownic innych chmara 

Łysą Górę sprzątnie zaraz. 

      Baby Jagi nie próżnują 

      I łopaty już szykują, 

      Zamiast straszyć małe dzieci 

      Na łopaty wezmą śmieci. 

W piekle diabły też pracują 

Wszystkie kotły w nim szorują 

Ogonami wycierają 

I już czysto w piekle mają 

        Dzielne skrzaty to krasnale 

        Także się nie lenią wcale, 

         A, że długie brody mają 

        To świat nimi zamiatają 

 

2.  teraz trochę poczytamy razem spróbujcie za rodzicami przeczytać słowa : 

 

 

ZIEMIA 
 



 

CZYSTO 
 

 

OCHRONA 
 

 

- czytanie globalne wyrazów: ochrona, ziemia,  

T2. „ śmieciarka”- ćwiczenie grafomotoryczna – rysowanie po śladzie  

Na końcu scenariusza dwie karty pracy dla chętnych pamiętajcie że do tej pracy możecie użyć 

kolorowych flamastrów , i praca do wycięcia nożyczkami – spróbuj zrobić prace 

samodzielnie. 

Zabawa ruchowa do piosenki ekologicznej- stwórzcie samodzielnie choreografię ( figury ) do 

piosenki pokazujące jak pomagacie w domu  

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

Zabawa naśladowcza „ sprzątamy świat”- usiądźcie na krzesełku a z tyłu postaw kosz lub 

worek na śmieci, poproś rodzica aby rozkładał po pokoju śmieci papierki, butelki itp., w 

różnych a ty jako eko przedszkolak przejedź po pokoju i pozbieraj  śmieci  

Możesz słuchać naszej piosenki – masz niewiela latale możesz uratowac świat 

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

 

do zobaczenia w poniedziałek – miłego i słonecznego weekendu  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A to do ćwiczenia twojej dłoni wytnij nożyczkami i pokoloruj auto 

 

 

 

 



 

 

 

 


