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Temat: Ekologiczne teatrzyki

Przebieg dnia

1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
a) Dzieci swobodnie biegają po sali. Na hasło muszą szybko dobiec do wymienionego 
przedmiotu, np. krzesełka, półki, ściany.
b) „Skoczny wyścig” – Na sygnał dzieci zaczynają skakać do wyznaczonego miejsca na 
prawej nodze, druga noga ugięta w kolanie, a potem skaczą na lewej nodze, druga noga ugięta
w kolanie.
c) „Uciekające żabki” – Na sygnał dzieci skaczą do pachołka/krzesełka, naśladując skoki żab, 
okrążają pachołek/krzesło i wracają w ten sam sposób do szeregu.
d) „Wyścigi żołnierzy” – Przed każdym dzieckiem leży kocyk. Dzieci kładą się na kocu. Na 
sygnał czołgają się do końca wyznaczonego miejsca, wstają i biegiem wracają na miejsce.
e) „Wyścigi w workach” – Rozdajemy dzieciom jeden worek do skakania.
Na sygnał gwizdka uczestnik wchodzi do worka i skacze do wyznaczonego miejsca, następnie
tym samym sposobem wraca.

2.„Moja Ziemia” – zabawa dramowa. Odgrywanie scenek rodzajowych o tematyce 
ekologicznej; zwrócenie uwagi na działania proekologiczne. Przydzielamy dziecku jedno 
hasło. Dziecko do tego hasła układa krótką scenkę na temat właściwego postępowania 
w zgodzie z przyrodą:
Przykładowe hasła: Szanuj przyrodę!; Bez wody nie byłoby życia!;
Oszczędzaj! Wyłączaj! Odzyskuj!; Świeć przykładem!..Próba odegrania scenek.

3. Ekologiczny dom- bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

4.„Gimnastyka buzi i języka”:
a) „Mówienie na wydechu” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrza
nosem do brzucha, a następnie wypowiadają wyliczankę:
Każdy aktor o tym wie, Dzieci wypuszczają powietrze
że mówić nie można źle. buzią na jednym wydechu.
b) „Brr..., bzy...” – ćwiczenia ortofoniczne.
c) Ćwiczenia języka: wysuwanie języka do przodu – język wąski i szeroki; liczenie językiem 
dolnych i górnych zębów; zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka; ćwiczenia 
szybkiego wymawiania głoski r.

5.„Coś na w” – zabawa z wykorzystaniem karty pracy 9. Dzieci wycinają obrazek wody
z karty pracy (z podpisem), naklejają go na kartce, ustalają głoskę początkową w i rysują 
przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się tą głoską. Można 
wykorzystać również pozostałe obrazki do takiej zabawy na następne dni.

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


6.„Coś z niczego” – praca przestrzenna z materiałów wtórnych, np. butelek plastikowych, 
gazet, pojemników. Mogą to być ramki, kwiaty, aniołki i inne według pomysłu dzieci. Do 
zabawy można zaprosić rodziców. Omówienie przedstawionych prac.

7. Dla chętnych dzieci karta pracy 1. Ćwiczenia usprawniające małą motorykę oraz karta 
pracy 81. Ćwiczenie pobudzające funkcje myślenia u dzieci.








