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Witajcie Biegusie!

Witam w czwartek 24.04.2020r.
Dzisiejsze zajęcia to rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych.
Celem zajęć będzie utrwalenie umiejętności matematycznych takich jak 
segregowanie, poszerzanie wiadomości na temat postaw proekologicznych, 
zapoznanie z pojęciem „rośliny chronione”, przeprowadzenie doświadczenia.

1. „Segregujemy śmieci”

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

Opowieść ruchowa W lesie.
Postarajcie się pokazać swoim ciałem treść czytanego tekstu.

Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dziecko maszeruje dookoła koła). Idziemy po ścieżce. Ścieżka 
robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las staje się gęsty – trzeba się schylać, 
przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla (wymyśla różne sposoby przedzierania się przez las). 
Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków 
(wykonuje skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderza palcami o 
ziemię/podłogę). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakuje w różnych 
kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy. Zmęczeni 
zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: sz... sz... sz... sz....

Przypomnimy teraz sobie kolory pojemników na śmieci oraz sposobu ich 
segregowania, przyjrzyjcie się obrazkowi, spróbujcie odczytać informacje lub 
poproście kogoś starszego o pomoc.

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


Obejrzyjcie też i wykonajcie załączone karty pracy dotyczące segregacji odpadów.

Podczas każdego wyrzucania śmieci postarajcie się je segregować czyli wrzucać do 
odpowiedniego pojemnika.

W wyprawce odszukajcie kartę H, przygotujcie nożyczki, wykonajcie zadanie 
według instrukcji: wytnijcie wszystkie elementy.
Rodzic pokazuje jednocześnie dwa kartoniki z zakodowanymi cechami, np. małe, 
żółte. Dzieci muszą wybrać karty przedstawiające: małe żółte kwiaty róży, 
pierwiosnka, tulipana. Rodzic wybiera karty, np. małą czerwoną różę i dużą czerwoną
różę. Zadaniem dzieci jest wskazanie kartoników z cechami wspólnymi i ich 
nazwanie (czerwone kwiaty róży). Jeżeli dzieci nie będą miały kłopotów z tymi 
ćwiczeniami, można spróbować segregować karty ze względu na trzy cechy, np. 
żółte, duże kwiaty tulipana. 

 
2. „Rośliny chronione”

Co to znaczy, że roślina jest chroniona?
Roślin lub zwierząt objętych ochroną nie wolno niszczyć ,wykopywać, zabijać. Za 
takie zachowanie grozi wysoka kara.
Rośliny lub zwierzęta obejmuje się ochroną kiedy jego liczebność wyraźnie maleje i 
jest zagrożenie, że może zupełnie zniknąć. Żeby objąć ochroną określone gatunki 
tworzy się rezerwaty i parki narodowe.
Taka ochrona może być częściowa lub ścisła.
Poniżej pokażę kilka roślin objętych ochroną w Polsce:

                                  SASANKA



      ROSICZKA

             MIKOŁAJEK NADMORSKI

              NAPARSTNICA ZWYCZAJNA



ŚNIEŻYCZKA - PRZEBIŚNIEG

           SZAFRAN - KROKUS

CIS



                        KOSODRZEWINA

Zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra. 

Potrzebne będą: słoiki, pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, 
nożyczki, szmatka flanelowa, gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek. 

Dzieci brudzą wodę w słoiku, opłukując w niej pędzel ubrudzony w farbie. 
Jak wykonać prosty filtr oczyszczający wodę? 
Aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to 
jednak wysiłku pracujących przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za 
sobą duże nakłady finansowe. 
Przetnijcie (poproście o pomoc kogoś dorosłego) dużą plastikową butelkę na 
wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na 
oczyszczoną wodę. Drugą część butelki trzeba odwrócić szyjką do dołu, a następnie 
wypełnić ją: szmatką flanelową, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a na 
końcu – piaskiem. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą 
nakłada się na część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak 
przygotowanego filtra dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują jej 
filtrowanie. Patrzą, jak wygląda oczyszczona woda. (W ten sam sposób można 
oczyścić wodę przyniesioną z rzeki, stawu lub kałuży). 
POWODZENIA!

Uzupełnijcie załączone karty pracy,

Miłej pracy :)
Anna Cybula
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- Dzień dobry! Kim jesteś?

- Jestem kropelką wody.

- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna.

- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz 
niezbędna.

- Do czego? 

- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi,  
zwierząt ani roślin.

- To prawda. A skąd do nas przychodzisz?

- Z rzeki.

- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna.

- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim  
trafię do Was jestem myta.

- Jak to? Woda myta?

- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna 
pompa pompuje mnie z rzeki do oczyszczalni. 
Tam jestem przepuszczana przez 
różnego rodzaju filtry, bo na nich zostają 
zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.

- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie?

- Płynę do Was rurami, które połączone są 
z kranem w każdym domu, przedszkolu czy 
szkole. Proste?

- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem, 
dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść  
i opowiedzieć troszkę o sobie.

- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest 
ważna - zakręcajcie krany!!!

Scenariusz nr 4
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JOGURT

DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
ZADANIE: Pokoloruj kosze na odpowiedni kolor. Wytnij i powrzucaj określone śmieci 
do właściwych koszy.
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JOGURT

DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
ZADANIE: Czy komputer potrafi segregować śmieci? Nie? Aby go nauczyć, musimy 
napisać specjalny program, który pomoże mu zdecydować, do którego pojemnika 
wrzucić określony rodzaj śmiecia. W tym celu koniecznie pokoloruj pojemniki na 
odpowiedni kolor.


