
                                                                                                                   Legionowo, 22.04.2020

Witajcie Biegusie!

Witam w czwartek 23.04.2020r.
Dziś dalej realizujemy temat „Dbamy o przyrodę”, ogólnopolski program 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dzisiejsze zajęcia mają charakter artystyczny. Celem zajęć jest rozwój twórczości i
ekspresji plastyczno – technicznej, precyzyjności ruchów dłoni, uwrażliwianie na 
dbałość o środowisko, rozpoznawanie emocji. Zbadamy czym są śmieci i kto je 
produkuje, jak sprawić, żeby śmieci było mniej, w jaki sposób można powtórnie 
wykorzystać śmieci i co możemy z nich zrobić.

1. „Strażnicy przyrody”

Zacznijcie dzień od piosenki „Moja planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s 

Zabawa dramowa „My drzewa”

Wyobraźcie sobie, że każde z was jest drzewem. Posłuchajcie opowiadania o tym co 
działo się z lasem, drzewami... spróbujcie stać się drzewem i pokażcie emocje w 
kolejności opisywanych zdarzeń (czytanie spokojne, powolne).

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s


Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były 
szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich 
gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie 
drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie 
wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie. Czy zginą w tych 
górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci 
im pomogą? 
Nazwijcie nastroje drzew z opowiadania. 
(szczęśliwy, wesoły, uważny, słuchający, zły, smutny, wystraszony, zmartwiony).

 
2. „Cuda - zabawki”

Skąd się biorą śmieci? Kto wytwarza śmieci? Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania. 
Jeśli powiedzieliście, że  „każdy z nas” lub „wszyscy” to bardzo dobrze. Każdego 
dnia, wszyscy wyrzucamy niepotrzebne rzeczy. W ciągu całego roku, każdy z nas 
wytwarza ok. 300 kg śmieci – to bardzo dużo. To ogromna góra śmieci! Śmieci 
zalegają w środowisku, zanieczyszczają morza i oceany, lasy, glebę, szkodzą 
roślinom, zwierzętom oraz zdrowiu każdego z nas!
- A co można zrobić żeby było ich mniej, kto może to zrobić?
Tak, zgadza się! Każdy z nas może sprawić, żeby góra śmieci była mniejsza, żeby 
świat był czystszy! Z foliowych torebek, plastikowych butelek, szklanych słoików,
puszek, kubków, kartek i gazet można zrobić coś nowego.

Prosiłam was abyście przygotowali różne niepotrzebne rzeczy.
Czy wiecie, że ze „śmieci” można zrobić zabawki? 
Poniżej kilka pomysłów. Myślę jednak, że macie dużo więcej pomysłów. 
Powodzenia!



Pamiętajcie, ta zabawa może być długotrwała. Każdego dnia może się znaleźć coś 
ciekawego, co miało być wyrzucone. Możecie zaprojektować coś większego, bardziej
pracochłonnego. Zrobienie samemu czegoś do zabawy przynosi ogromną 
przyjemność:)



Ja zrobiłam domek dla małego mieszkańca – laleczki albo zwierzątka. Można zrobić 
piętrowy. Chłopcy mogą zaprojektować parking, tor wyścigowy, lotnisko... Co tylko 
chcecie. Bawcie się dobrze!
To mój domek z pudełka po butach. Wykorzystałam pudełeczka po lekach, resztki 
materiałów, stare zabawki mojej córki, trochę kleju, plasteliny, papier i trochę 
wyobraźni...

Uzupełnijcie załączone karty pracy

Miłej pracy :)
Anna Cybula
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 Obejrzyj obrazki. Pokoloruj okienko z napisem tak, jeśli zachowanie dzieci jest właściwe, 
okienko z napisem nie – jeśli zachowanie jest niewłaściwe. 
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 Pokoloruj rysunek według kodu. 
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