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Przebieg dnia

1.Wielkie dziś sprzątanie świata – słuchanie wiersza T. Fiutowskiej. 

Wielkie dziś sprzątanie świata
Teresa Fiutowska

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.Rozmowa dotycząca treści wiersza: Kto sprzątał świat?; Co robiły Baby-Jagi?; Co robiły 
diabły?; Co robiły krasnale?; Jak wy możecie pomóc w sprzątaniu świata?.

3.„Kto ma dłuższe...?” – zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy po dwie sylwety: Baby-Jagi, 
diabła i krasnala. Najpierw dzieci przeliczają wszystkie postacie. Następnie przyczepiamy 
sylwety trzech mioteł, z których każda ma inną długość.
Zadajemy pytania: Która miotła jest najkrótsza?; Która miotła jest najdłuższa?; Jak można 
sprawdzić, która z tych mioteł jest rzeczywiście najdłuższa?. Przygotowujemy różne miarki, 
linijki, kawałki sznurków. Dzieci manipulują tymi przedmiotami.
 Prosimy, aby najdłuższą miotłę dać pierwszej Babie-Jadze, a najkrótszą drugiej Babie-Jadze. 
Następnie przyczepiamy trzy sylwety łopat dla diabłów. Postępuje identycznie jak
 z miotłami. Na koniec przyczepia sylwety trzech bród dla krasnali – zabawa przebiega tak 
samo.













4.„Segregujemy śmieci” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie logicznego myślenia; 
klasyfikowanie według podanej cechy. Przygotowujemy trzy kartony w trzech kolorach/ 
można pomalować farbami: niebieskie z napisem papier, żółte – plastik, metal i zielone – 
szkło.
Na dywanie rozkładamy różne przedmioty (śmieci), np. butelki szklane, pudełka po jogurtach,
papierki. Dzieci mają je posegregować. Po zabawie zadajemy dzieciom pytania: Dlaczego 
kosze mają różne kolory?; Co to znaczy segregacja?; Dlaczego należy segregować śmieci?; 
Co można zrobić np. z zebranej makulatury?.
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5.Zadanie z wykonaniem karty pracy 28 – rozwijanie logicznego myślenia. Segregowanie 
śmieci zgodnie z podaną zasadą: plastik, szkło, papier. Zadanie 29– szeregowanie puszek od 
najmniejszej do największej oraz 17- wyszukiwanie wskazanych elementów wśród innych i 
łączenie ich ze sobą (4-latki).

6.„Co zaczyna się na głoskę...?” – zabawa słuchowa. Mówimy wybraną przez siebie głoskę
 i prosi dzieci o podanie nazw zwierząt i roślin, które zaczynają się taką głoską.

7.„Ekoludek” – wykonanie pracy przestrzennej z materiałów wtórnych, np. butelek 
plastikowych, gazet, pojemników po jogurtach.

8. Dla chętnych dzieci karta pracy 1. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwrócenie 
uwagi na poprawność chwytu narzędzia piszącego.










