
04.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Segregujemy śmieci. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody. 

2. Wyrabianie nawyku segregowanie śmieci.                      

3. Rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozwiązywanie zagadki B. Szelagowskiej „Śmieci”. 

Kosz się zawsze bardzo smuci,                                                                                                                                                    

gdy ktoś papier obok żuci.                                                                                                                      

Pamiętają wszystkie dzieci,                                                                                                                                        

by do kosza wrzucać….(śmieci) 

Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 

2. Zabawa dydaktyczna „Segregowanie zakrętek według koloru”. 

zakrętki w pięciu kolorach 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem zakrętki plastikowe w pięciu kolorach. Zadaniem dziecka 

jest posegregowanie zakrętek według kolorów. 

3. Zabawa ruchowa z elementem celowania „Rzut do kosza”. 

gazeta, kosz 

Dziecko zgniata gazetę w kulkę. Zadaniem dziecka jest rzucić/ trafić swoją kulka do kosza. 

4. Gra „ Posegreguj odpady”. 

„Posegreguj odpady”- wrzuć śmieci do odpowiednich pojemników. Powodzenia! 

 

  ttps://learningapps.org/watch?v=pktift6it01 

5. Praca plastyczna „Kolorowe obrazki z zakrętek”. 

kartka z bloku technicznego, klej magic, kredki, plastelina, zakrętki 

Dziecko układa obrazek według własnego pomysłu, następnie przykleja klejem do kartki. Na 

koniec dorysowuje lub dokleja z plasteliny brakujące elementy. Może to być np. gąsienica, 

kwiatek, samochód, ślimak. 

 

 



6. Karta pracy. 

Narysuj pojemniki na śmiecie po śladzie.                                                                                             

Wytnij i wklej śmieci do odpowiednich pojemników.                                                                                                                                                           

Dlaczego wrzucamy śmieci do różnych pojemników. 

7. Karta pracy. 

Gdy coś zjemy, wypijemy lub odpakujemy, często powstają śmieci. Połącz pasujące obrazki. 

8. Karta pracy. 

 Doprowadź zwierzęta do śmietników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Praca z obrazkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



6. Narysuj pojemniki na śmiecie po śladzie.                                                                                             

Wytnij i wklej śmieci do odpowiednich pojemników.                                                                                                                                                           

Dlaczego wrzucamy śmieci do różnych pojemników. 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



7. Gdy coś zjemy, wypijemy lub odpakujemy, często powstają śmieci. Połącz pasujące 

obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Doprowadź zwierzęta do śmietników. 

 

 

 

 

 



05.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Wypoczynek w lesie i nad wodą. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody. 

2. Rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las.                                                         

3.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Wysłuchanie wiersza R. Pisarskiego „Zielone serce”. 

Na skwerku rosło drzewko 

szeroko, rozłożyście. 

Srebrzystą miało koronę. 

Zielono- srebrne liście. 

Słuchali chętnie ludzie 

przechodząc koło drzewa 

jak wietrzyk wśród gałązek 

wesoło piosenki śpiewa. 

                                                                                                                                                                            

Lecz przyszedł mały urwis 

ukradkiem wyjął nożyk, 

bo napis chciał wyskrobać 

w srebrzystej, cienkiej korze.                                                                                                                                                  

Wycinał powolutku, literka po literce, 

nie wiedział, że pod korą 

zielone płacze serce. 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

- O kim lub o czy był wiersz?                                                                                                                                                                

- Jak wyglądało drzewo?                                                                                                                                                                                                                                 

- Dlaczego ludzie, przechodząc obok drzewa byli radośni?                                                                                                     

- Co takiego zrobił urwis?                                                                                                                                             

- Dlaczego on to zrobił? 

 



2. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody. 

słomka , miseczka z wodą 

Dziecko siedzi przy stole, otrzymuje miseczkę z wodą i słomkę. Według instrukcji R. próbuje 

zrobić fale na wodzie (dmuchając delikatnie na powierzchnię wody) lub puszcza bąbelki 

(zanurzając słomkę i dmuchając w nią). 

3. Praca plastyczna „Mój wymarzony las”. 

technika dowolna (plastelina, papier kolorowy, farby, kredki, włóczka) 

Dziecko maluje swój wymarzony las (bez śmieci, ze zwierzętami). 

4. Zabawa ruchowa z gazetami. 

Dziecko robi kulki z gazety:                                                                                                                     

- podrzuca kulkę wysoko do góry i próbuje ją złapać,                                                                                        

- przerzuca kulkę z ręki do ręki,                                                                                                                                        

- podrzuca kulkę lewą lub prawą ręką i łapie zawsze tą, którą podrzuca,                                                        

- R. z dzieckiem urządzają zawody, kto najdalej rzuci kulką z gazety,                                                        

- wspólnie układają z kulek jak najwyższą górę.  

5. Karta pracy. 

Odszukaj na obrazku i otocz pętlami pozostawione w lesie śmieci. Połącz śmieci z 

odpowiednimi koszami. 

6. Karta pracy. 

Narysuj po śladzie śmieciarkę, pojemniki i pokoloruj. 

7. Karta pracy. 

Pomóż śmieciarce dotrzeć do kosza na śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Odszukaj na obrazku i otocz pętlami pozostawione w lesie śmieci. Połącz śmieci z 

odpowiednimi koszami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Narysuj po śladzie śmieciarkę, pojemniki i pokoloruj. 

 

 

 

 

 



7. Pomóż śmieciarce dotrzeć do kosza na śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 



06.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Świeże powietrze. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zmysłu węchu. 

2. Rozwijanie koncentracji uwagi.                                                         

3.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi „Chcemy mieć czyste powietrze”. 

obrazki z dymiącymi kominami 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, jak ludzie zanieczyszczają powietrze (na podstawie 

obrazków).  

2. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu „Co to za zapachy”. 

perfumy, rozgnieciony czosnek, płyn do płukania tkaniny, odświeżacz powietrza, skórka 

cytryny 

Dziecko wącha zapachy wydzielane przez różne substancje np. perfumy, rozgnieciony 

czosnek, płyn do płukania tkaniny, odświeżacz powietrza, skórkę cytryny itp., które Rodzic 

umieszcza w słoiczkach (z zakrętkami). Dziecko odkręca słoiczki, wącha i odgaduje, co to za 

zapach. Ocenia czy dany zapach jest przyjemny, czy mu się podoba. 

3. Zabawa ruchowa z gazetami „Wiatr, deszcz, kałuża”. 

Dziecko spaceruje, trzymając w ręku gazetę . Na hasła: wykonuje czynności                                             

Wiatr! – faluje gazetą w górę i dół                                                                                                       

Deszcz! – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła (zrobić czapeczkę)                                                                                                                               

Kałuża! – kładzie gazetę na podłodze i przeskakuje przez nią obunóż  

4. Praca plastyczna „Papierowe ślimaczki”. 

 kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki, papier kolorowy 

Podwójną stronę z dowolnej gazety składamy w wąski 2 – 3 cm pasek, który ciasno zwijamy, 

używając od czasu do czasu kleju. Tułów ślimaka wycinamy z miękkiej tekturki i również 

przyklejamy klejem do zwiniętej w muszelkę gazety. Na końcu paska przykleja czułki z 

papieru i dorysowuje na nich oczy, buzie. 

5. Karta pracy.                                                                                                                                               

Rysuj chmurki, słońce, drzewa po śladzie.                                                                                                                            



6. Praca plastyczna „ Nasza ziemia”.   

Wypełnianie konturu farbami plakatowymi – wykorzystanie koloru niebieskiego i zielonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Praca z obrazkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Praca plastyczna „Papierowe ślimaczki”. 

 

 

                      

                                                                           

 

 

 

 

 

 



5. Rysuj chmurki, słońce, drzewa po śladzie 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Wypełnianie konturu farbami plakatowymi – wykorzystanie koloru niebieskiego i 

zielonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie świadomości ekologicznej. 

2. Rozwijanie koncentracji uwagi.                                                         

3.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie opowiadania O. Masiuk „Co to jest ekologia?”. 

Staś przyszedł do przedszkola z nosem na kwintę.                                                                                                          

- Przyjechała wczoraj  - oznajmił zrezygnowany.                                                                         

- Kto? - spytała Marysia.                                                                                                                             

- Ekociocia.                                                                                                                                       

Wszyscy westchnęli ze zrozumieniem, tylko ja oczywiście nic nie zrozumiałem. Jacek pochylił 

się więc nad moim uchem.                                                                                                                   

- Ekociocia Stasia dba o całą planetę i kiedy do nich przyjeżdża, Staś też musi o planetę dbać, 

a to nie jest łatwe – wyszeptał.                                                                                                                                  

- Ale to chyba dobrze dbać o planetę? – powiedziałem. – Nasza planeta jest taka miła.                            

Staś wzruszył ramionami.                                                                                                                               

- Musimy segregować śmieci, kupować specjalne jedzenie i nie wolno nam używać 

dezodorantów.                                                                                                                                                 

Na tę rozmowę weszła pani.                                                                                                                           

- Ekologia to bardzo ważna nauka - powiedziała.  – O tym, jak funkcjonuje środowisko, 

zwierzęta, ludzie, rośliny. Człowiek potrafi bardzo szkodzić środowisku, twoja ciocia chce na 

to zwrócić uwagę.                                                                                                                                                                   

- Tata wczoraj wyszedł, trzaskając drzwiami, gdy zwróciła mu uwagę, że jajko, które je, jest 

nieszczęśliwe.                                                                                                                                                               

Wszyscy zaczęliśmy się śmiać, ale mnie ta ekologia nie dawała spokoju.                                        

Poszedłem więc do pani.                                                                                                                                   

- Nie jestem duży, prawda? A planeta jest ogromna. Tak? – zapytałem.                                                           

-Tak – odpowiedziała pani.                                                                                                                                

- Więc jak mogę się nią opiekować? Nawet nie mogę jej pogłaskać po policzku, gdy jest 

chora. Bo gdzie ona ma policzek?                                                                                                                    

- Możemy inaczej opiekować się planetą. Coś ci pokażę.                                                                                    

I pani zawołała wszystkie dzieci.                                                                                                                        

- Słuchajcie, pójdziemy teraz do naszego ogródka i zbierzemy śmieci – powiedziała.                                     

- Nie dość, że przez ekociocię muszę sprzątać w swoim pokoju dwa razy dziennie, to jeszcze w 

przedszkolu – narzekał Staś.                                                                                                                     

Ale wszyscy wyszliśmy do ogrodu.                                                                                                                    



- Przecież jest czysto – powiedziała Marta.                                                                                                              

- Więc dobrze się rozejrzyj. – pani wykonała w powietrzu ruch ręką.                                                            

- Puszka po napoju! – Jacek wygrzebywał z ziemi na wpół zardzewiałą puszkę.                                                 

- O, i tuż przy płocie reklamówka. Ktoś nam wrzucił z ulicy – zauważyła Marysia.                                     

Po kilku minutach z tego czystego ogródka dała się uzbierać niezła kupka śmieci.                                               

- Widzisz Paku, nie musisz głaskać planety po policzku, ale możesz jej pomóc nie mieszkać w 

bałaganie. Taka puszka rozkładałaby się w ziemi bardzo długo i ta reklamówka, a my 

wrzucimy je do specjalnego kosza.                                                                                                                       

Było mi bardzo miło, że mogłem zająć się planetą.                                                                                                                       

Staś, możesz powiedzieć ekocioci, że dbałeś o planetę w przedszkolu, to w domu możesz mieć 

trochę wolnego! – krzyknął Tomek.  

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Co to jest ekologia?                                                                                                                                                

- Co to jest środowisko?                                                                                                                                          

- Co zrobiły dzieci w przedszkolu, by zadbać o planetę?                                                                                          

- Co to znaczy segregacja śmieci?  

2.Zabawa ruchowa „Gra w zielone”. 

Dziecko maszeruje, podskakuje lub biega po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w 

muzyce, Rodzic podaje nazwę ustalonego z dzieckiem koloru np. zielony, wówczas dziecko 

szuka w pokoju czegoś w tym kolorze. Gdy Rodzic poda nazwę innego niż ustalony kolor, 

dziecko staje w bezruchu. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

3. Praca plastyczna „Torba ekologiczna”. 

Zaprojektuj własną ekologiczną torbę na zakupy. 

• technika dowolna - plastelina, papier kolorowy, włóczka, farby, kredki, włóczka, 

nożyczki 

4. Karta pracy. 

Opowiedz co przedstawia każdy z obrazków. Przy dzieciach, które dbają o środowisko 

narysuj uśmiechniętą  buźkę. Przy pozostałych – smutną buźkę. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Praca plastyczna „Torba ekologiczna”. 

 

 

 



 



4. Opowiedz co przedstawia każdy z obrazków. Przy dzieciach, które dbają o środowisko 

narysuj uśmiechniętą  buźkę. Przy pozostałych – smutną buźkę. 

 

 

 

 



 



08.05.2020 

 Dzień 5 

 

Temat: Konkurs ekologiczny - „Eko – ludek, drugie życie odpadów. 

 

 

 

 

   08.05.2020 

Zapraszamy dzieci i rodziców 

do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym. 

„Eko – ludek, drugie życie odpadów. 

 

          

   Zapraszamy dzieci i rodziców  do wzięcia udziału w konkursie 

ekologicznym: „Eko – ludek, drugie życie odpadów”.  

       1. Cele konkursu:  

- promowanie wśród najmłodszych postaw proekologicznych oraz 

uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,  

  - rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,  



- poszerzanie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną a rodzicami.  

2. Warunki uczestnictwa:  

- w konkursie biorą udział dzieci wraz z rodzicami,  

- uczestnicy wykonują jedną pracę, przedstawiającą „ Eko – ludka”.  

3. Technika i format pracy:  

- praca przestrzenna – wykonana z materiałów ekologicznych i surowców 

wtórnych,  

- wielkość pracy dowolna.  

4. Ramy czasowe konkursu:  

- czas trwania: 08.05.2020 – 15.05.2020  

- zdjęcia prac należy przesyłać na adres mailowy przedszkola do dnia 

15.05.2020 

 e-mail  p199@edu.um.warszawa.pl 

- wysyłając zdjęcia w temacie wiadomości należy wpisać: nazwę konkursu, imię 

dziecka, grupę, do której uczęszcza.  

-ogłoszenie laureatów konkursu 19.05.2020  

- nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej naszego 

przedszkola,  

- każde dziecko biorące udział w konkursie dostanie pamiątkowy dyplom.  

5. Kryteria oceny:  

- zgodność wykonanej pracy z tematem,  

-wykorzystanie materiałów ekologicznych i surowców wtórnych,  

- oryginalność i pomysłowość.  

6. Koordynator konkursu:  

Anna Górecka  

 

 

 

 

mailto:p199@edu.um.warszawa.pl


Polecam (dla chętnych): 

- Bajka edukacyjna „ Rady na odpady”  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

- Bajka edukacyjna - proekologiczna  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY  

- W kontakcie z naturą - dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ  

-  „Segregujmy dla przyszłości” 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 
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