
Sznurek Jurka 
8 czerwca 2020 roku 

 
Dzień dobry! Witamy Was domowe przedszkolaki po weekendowej przerwie :-) 

 Tematyka nadchodzącego tygodnia to „Zabawki ekologiczne”. 

 
Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

1. Zapraszamy do zabawy ruchowej. 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&t=57s 

 

2. Słuchanie wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”; uwrażliwienie dzieci na 

zachowanie porządku i czystości w miejscach publicznych oraz do segregowania 

śmieci i odpadów. 

Link do wiersza: https://www.youtube.com/watch?v=uEXhXr_fsrc 

Za przedszkolem, bardzo blisko, 

Było miejsce na boisko. 

Kiedyś tam wyrzucił Jurek 

Poplątany stary sznurek. 

A nazajutrz obok sznurka 

Od banana spadła skórka, 

Wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

Wyrzucili bez wahania 

Swoje torby po śniadaniach. 

Stos papierków po cukierkach 

Wysypała tam Walerka. 

Na papierki spadła ścierka, 

Jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów sto patyków, 

Pustych kubków moc z plastiku, 

Wyskubane słoneczniki, 

Jeden kalosz, nauszniki, 

Stare trampki, piłka z dziurą, 

Połamane wieczne pióro, 

Kilka opon od rowerów 

I ogromny stos papierów. 

Oto tak, od sznurka Jurka, 

Wnet urosła śmieci górka. 

A z tej górki, wielka góra, 

Której szczyt utonął w chmurach. 

Nie ma miejsca na boisko, 

Lecz śmietnisko mamy blisko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=uEXhXr_fsrc


3. Rozmowa na temat wiersza. 

- Co miało powstać koło przedszkola? 

- Czy zbudowano tam boisko? 

- Co przeszkodziło w wybudowaniu tam boiska? 

- Kto wyrzucał śmieci koło przedszkola? 

- Gdzie powinny te śmieci być wyrzucone? 

 

4. Gry z Rybką MiniMini „Segregacja śmieci”. 

Link do gry: https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

5. Zabawa plastyczna „Dorysuj...“ 

Potrzebna Wam będzie: kartka z narysowaną po środku dowolną figurą 

geometryczną, kredki. 

Waszym zadaniem jest dorysowanie figurze wybranych przez siebie elementów, 

tak, aby tworzyła spójną całość i nadanie jej tytułu (np. Kula śmiechu, 

Kwadratowy obrazek).  

 

6. Zabawa bieżna – „Znajdź zielone...“  

Zielone przedmioty rozmieszczone w pokoju. Rodzic zadaje pytanie:  

− Dlaczego kolor zielony kojarzy się z ekologią? 

Po usłyszeniu odpowiedzi, mówi: Znajdź zielone... klocki/ koło/ucho misia itp. 

Zadaniem jest dotknięcie wymienionego przedmiotu lub się przy nim ustawić.  

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

