
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci zasobu słownictwa, rytmiki i techniki liczenia. Ponadto 

dzieci poznają pojęcia: ekologia i biodegradacja oraz dowiedzą się jak ważną rolę 

odgrywają one w życiu człowieka i na co mają wpływ. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ " Ekologia" ♫ ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 
 

Na początek dzieci poznają pojęcie „ekologia” i zapoznają się z materiałami 
biodegradalnymi z których można wykonać zabawki ekologiczne.  
 
Później dzieci obejrzą filmy edukacyjne na temat ekologii i biodegradacji pt.: „Ekokultura”                
i Skąd się biorą produkty ekologiczne? 
 

Po czym podejmą próbę odpowiedzi na zadane przez rodzica pytania oraz swobodnej 
wypowiedzi na temat poznanych pojęć. 

Następnie wraz z rodzicami przystąpią do zabawy dydaktycznej według „Dziecięcej 

matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej polegającej na układanie rytmów                                    

z przedmiotów biodegradalnych. 

 
Na koniec w trakcie spaceru wykonają zabawę ruchową pt. "Wracam do domu". 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg


 Część I   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania pojęcia:  

„ekologia” i „biodegradacja”. Ułatwią wam to wyjaśnienia rodziców oraz 

obrazki zamieszczone poniżej.  

Ekologia – nauka o przyrodzie  i jej funkcjonowaniu, czyli o ptakach, roślinach, środowisku                    

oraz ludziach. Żyć ekologicznie to znaczy żyć w zgodzie z naturą i dbać o środowisko, czyli go 

nie zaśmiecać, nie palić niepotrzebnie światła, ograniczać zużycie wody, nie stosować 

chemicznych środków przy uprawie roślin, segregować śmieci i próbować je odzyskiwać.  

Biodegradacja – stworzenie czegoś przydatnego np. zabawki ekologicznej, z czegoś już 

nieprzydatnego np. ze śmieci, przez ich rozdrobnienie, przerobienie, udekorowanie. 

 

EKOLOGIA ZALEŻY OD NAS 

 
 



ZABAWKI Z PLASTYKU (BUTELKI) I ELEMENTÓW PAPIERU ORAZ WŁÓCZKI 

                                          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWKI Z PAPIERU  

  
 

 

                   

 

 

POD TYM LINKIEM ZNAJDZIEICE PAŃSTWO MNÓSTWO WZORÓW JAK ZROBIĆ ZABAWKĘ 

BIDEGRADALNĄ – EKOLOGICZNĄ:  
Google.com/search?q=jak+zrobićf+zabawki+ze+śmieci+grafika&tbm=isch&ved=2ahUKEwiuu7bgkaTqAhUQsi

oKHWU9BCAQ2cCegQIABAA&oq=jak+zrobićf+zabawki+ze+śmieci+grafika&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABg9y

doAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=GVv4Xu7KDZDkqgHl-

pCAAg&bih=645&biw=944 

 

 

 

 
 

 

 

 



SEGREGACJA ŚMIECI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT BIODEGRADACJI 

 
 

Teraz razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne mówiące o ekologii                     
i biodegradacji pt.: „Ekokultura”  i „Skąd się biorą produkty ekologiczne? 
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs 
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w 
 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanych filmów edukacyjnych, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone 

poniżej pytania: 

1. Co to jest ekologia? 

2. Co trzeba robić aby żyć ekologicznie? 

3. Jakie to są materiały biodegradalne? 

4. Jakie zabawki ekologiczne można sobie zrobić z materiałów biodegradalnych                   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w


Część II          
Następnie wraz z rodzicami przystąpicie do zabawy dydaktycznej według 

„Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej polegającej                            

na układanie rytmów  z przedmiotów biodegradalnych, np. drewniane 

patyczki, rolki po papierze, jutowy sznurek. 

Poniżej podano przykład zabawy: 
 
Zajęcia – PATYCZKI 

Dziecko otrzymuje dywanik i kolorowe patyczki. Taki sam zestaw patyczków ma rodzic, który 

po wydaniu polecenia pokazuje dziecku ułożony według siebie rytm, pokazuje go na chwilę, 

po czym przykrywa go. Z zdanie dziecka polega na tym aby ułożyć taki sam rytm jak rodzic.  

Polecenia wydawane przez rodzica mogą być następujące: 

1. proszę ułożyć figurę z 3 patyczków 

2. proszę ułożyć figurę z 4 patyczków 

3. proszę ułożyć figurę z 6 patyczków 

4.  proszę ułożyć 2 figury z 6 patyczków 

Na koniec rodzic zadaje pytanie: czy można ułożyć z patyczków koło? Jeśli nie,                            

to dlaczego? 

(zabawa z patyczkami opiera się na układaniu figur oraz odpowiedniej kolorystyce). 

Można taką zabawę zrobić za pomocą pomalowanych na różne kolory papierowych rolek lub sznurka 

jutowego o różnych długościach). 

 

Część III  

Na koniec dzieci wybiorą się wraz z rodzicami na spacer po najbliższej okolicy, 

w trakcie którego podejmą próbę szukania w otoczeniu ekologicznych                      

zachowań. Ma to na celu uświadomienie dzieciom jak ważna jest ekologia                 

w naszym życiu po to by zwracały uwagę na swoje zachowania pod kątem 

ekologii. 
                                              

                                                                                        
Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


