
Scenariusz 24.04.20 r. (piątek) 

I część: zajęcie z zakresu wspomagania mowy. 

Temat: Segregujemy śmieci - zbieramy butelki i nie tylko… 

Przebieg: 

1.Wprowadzenie do tematu – rozwiązywanie zagadek o tematyce ekologicznej: 

Bardzo proszę wszystkie dzieci, 

niech rzucają do mnie śmieci! /kosz na śmieci/ 

 

Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na ziemi 

nie byłoby życia /woda/ 

Bywa czarny , siwy, bury. 

Płynie z kominów pod chmury /dym/ 

Pełno go wszędzie, 

choć go nie widać. 

Czyste chcemy wdychać./powietrze/ 

Kiedy samochody 

z miejsca nagle ruszą 

z rury wydechowej 

wydostać się muszą./ spaliny/ 

2.Rozmowa na temat sposobów dbania o naturalne środowisko w oparciu o film edukacyjny 

pt.: „Recycling- mamo, tato, co Wy na to?” 

https://www.youtube.com/watch?v=6erEdBj_v00&t=18s 

3. Omawianie ilustracji przedstawiających powtórne wykorzystanie szkła i różnych 

przedmiotów, podawanie innych przykładów recyclingu – KP 4, s. 60 i 61 

https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37893/NT6_Dbamy_o_nasza_planete_tydzien_31.pdf. 

4.Podsumowanie tematyki związanej z ochroną środowiska . 

Zadanie 1 „dokończ zdanie”:  

- W rzekach, jeziorach i morzach sobie pływa , a nazywa się …( ryba). 

- Przykra ta chwila , gdy leci czarny z komina…( dym). 

https://www.youtube.com/watch?v=6erEdBj_v00&t=18s
https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-489094af3910/37893/NT6_Dbamy_o_nasza_planete_tydzien_31.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-489094af3910/37893/NT6_Dbamy_o_nasza_planete_tydzien_31.pdf


- Jaka szkoda, że w rzece płynie brudna… ( woda). 

- Służy do picia, służy do mycia , bez niej na Ziemi nie byłoby życia …( woda 

Zadanie 2 „Odpowiedz na pytania” 

 1. Co to jest przyroda? 

- Jak człowiek zanieczyszcza powietrze? Podaj kilka przykładów. 

- Jakie znasz rodzaje wody? 

- Czym może być zanieczyszczona woda? 

- Do czego istotom żywym potrzebna jest woda? 

- Co to są śmieci i gdzie występują? 

- Wymień co najmniej 3 planety. 

- Jakie znasz źródła energii? 

- Wyjaśnij, co znaczy słowo „ekologia„. 

- Co to jest smog? 

- Dlaczego nie można hałasować w lesie? 

- Dlaczego nie można łamać gałązek?  

- Jak możemy chronić przyrodę 

- Opisz naszą planetę Ziemię. 

II część: ćwiczenia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem plastikowych butelek. 

Przebieg: 

Wstępem do zabaw może być rozmowa z dzieckiem na temat tego do czego może służyć 

butelka? 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w 

miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie. 

3. W siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi. 

4. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puszczanie i łapanie butelki 

zanim spadnie i dotknie podłoża. 

5. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem 

butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę. 

6. W siadzie podpartym, ręce oparte w tyle,  butelka na stopach, wałkowanie ciasta butelką 

bez pomocy rąk. 

7. W staniu, butelka między kolanami, podskoki obunóż bez upuszczenia butelki. 



8. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad czołem – skłon 

tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać skłon/, a następnie powrót do 

pozycji wyjściowej. 

9. Leżenie tyłem, butelka za głową w położeniu poziomym trzymana oburącz – jednoczesny 

wznos nóg i rąk i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do pozycji 

wyjściowej. 

10. Siad prosty podparty lub leżenie tyłem, butelka między stopami /pionowo/ - krążenie 

obunóż w prawo i w lewo, następnie krótki odpoczynek i powtórzenie ćwiczenia. 

11. Chodzenie na czworakach ze zgiętą nogą, trzymającą mocno pod kolanem butelkę - 

naśladowanie kulawego liska.   

12. Siad skulny podparty, butelka między stopami –rzuty butelki stopami, chwyty rękami 

dowolnym sposobem. Ćwiczący próbują również leżące butelki postawić z pomocą tylko 

stóp. Ćwiczyć na zmianę: rzuty i chwyty oraz ustawianie butelek. 

13. Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż i 

jedno nóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami. 

14. Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk – prowadzący 

podaje rytm wyklaskując lub wystukując, który dzieci starają się zapamiętać, a na sygnał 

wystukują go o podłogę butelkami. 


