Scenariusz zajęć
Data : 22.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Segregujemy śmieci- klasyfikacja.
Cele ogólne:
- kształtowanie nawyków proekologicznych,
- rozwijanie umiejętności rachunkowych,
-rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
-wymienia oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów oraz rodzaje
odpadów i je segreguje,
- rozpoznaje przedmioty, przelicza je i segreguje według podanej cechy,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kolorowy papier, ołówek, kredki, nożyczki, kolorowe kwiatki
(najlepiej proste do rozpoznania przez dziecko np. tulipan, stokrotka, róża) przygotowane
podczas pierwszej części zajęć, kartoniki z narysowaną małą postacią człowieka, kartonik z
narysowaną dużą postacią człowieka, „plamki” z kolorami kwiatów, worki do segregacji
śmieci, kartki w kolorze: niebieskim, żółtym i zielonym, cztery torby, różne przedmioty: z
plastiku, metalu (np. zszywki i spinacze), papieru i szkła, magnes, trzy kosze oznaczone
napisami: papier, plastik, metal, szkło (napisy: plastik, metal na jednym koszu), skórki od
banana, ogryzki po jabłkach, baterie, ubranie.

- Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie kwiatków z kolorowego papieru.
Dziecko wraz z rodzicem przygotowują kolorowe kwiatki, które przydadzą się w następnych
zadaniach. Rodzic rysuje kwiatki różnego kształtu oraz różnej wielkości na kolorowych
kartkach. Dziecko stara się jak najstaranniej je wyciąć.
2. Klasyfikacja kwiatków ze względu na kształt, kolor, wielkość.
Rodzic mówi i pyta:

Przyjrzyj się kwiatkom ?Co możesz mi o nich opowiedzieć? Jakie one są?
Jak można je rozdzielić?
(Dziecko podaje różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno małe kwiaty; rozdzielanie
według kształtów czy kolorów kwiatów).
Rozłóż kwiaty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były duże kwiaty, a w drugiej małe
kwiaty.
Którym kartonikiem zaznaczymy, że tu leżą małe kwiaty? (Np. małą sylwetą człowieka).
Którym kartonikiem zaznaczymy, że tu leżą duże kwiaty? (Np. większą sylwetą człowieka).
Dziecko zsuwa kwiaty. Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub duże), a
dziecko wybiera spośród wszystkich kwiatów te, które mają wskazaną cechę.
Rozłóż kwiaty według kolorów.
W jaki sposób zaznaczysz, jakie kolory mają kwiaty w każdej grupie? (Np. plamami w danym
kolorze).
Dziecko zsuwa kwiaty. Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, białe lub
czerwone plamy), a dziecko wybiera spośród wszystkich kwiatów tylko te, które mają
wskazaną cechę.
Segregowanie kart ze względu na dwie cechy równocześnie.
Rodzic pokazuje jednocześnie dwa kartoniki z zakodowanymi cechami, np. małe, żółte.
Dziecko musi wybrać kwiaty, które są małe i żółte.
Rodzic wybiera kwiaty, np. małego czerwonego kwiatka i dużego czerwonego kwiatka .
Zadaniem dziecka jest wskazanie kartoników z cechami wspólnymi i ich nazwanie (wszystkie
czerwone kwiaty).
Jeżeli dziecko nie będzie miało kłopotów z tymi ćwiczeniami, można spróbować segregować
kwiaty ze względu na trzy cechy, np. żółte, duże kwiaty np. tulipana.
3. Przypomnienie o obchodach Światowego dnia Ziemi.
Częścią główną dzisiejszych zajęć będzie segregacja śmieci do kolorowych worków.
Przypominamy dziecku, że dziś 22.04.2020 obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Aby dbać
jak najlepiej o naszą planetę możemy robić tak małe a jednocześnie tak ważne rzeczy jak
segregacja śmieci.
Można obejrzeć krótki filmik o tematyce dbania o środowisko oraz o segregacji śmieci:
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
Możemy również nauczyć dziecko łatwej do zapamiętania rymowanki na temat segregowania
śmieci.
Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy,
segregujemy śmieci, do nich je wrzucamy:
do żółtego butelki, szkło do zielonego,
gazety i kartony zawsze do niebieskiego.
Rodzic wnosi do pomieszczenia trzy kosze. Dziecko wybiera spośród kolorowych kartek
leżących na stoliku kartki w kolorach: niebieskim, żółtym i zielonym. Rodzic prosi dziecko o
przyklejenie na każdym koszu jednej kartki: żółtej, zielonej, niebieskiej. Rodzic pyta dziecko,
czy widziało pojemniki w takich kolorach i czy wie, do czego one służą.

Rodzic prosi dziecko o wyjęcie z worka jednego przedmiotu i odgadnięcie, co to jest. Dziecko
kolejno wkłada rękę do worków i zgaduje, co chwyciło, po czym kładzie na stoliku wyjęte
przedmioty: gazetę, plastikowy kubek, puszkę i słoik. Rodzic pyta, z jakiego materiału są
wykonane poszczególne przedmioty. Następnie wprowadza do czytania całościowego
wyrazy: papier, plastik, metal, szkło. Prosi dziecko o przyporządkowanie napisów do
odpowiednich pojemników i ich naklejenie: na żółtą kartkę napisu plastik i metal, na zieloną
– szkło, na niebieską – papier.
4. Zabawa w segregowanie śmieci.
Do tego zadania przydadzą nam się: cztery torby, różne przedmioty: z plastiku, metalu (np.
zszywki i spinacze), papieru i szkła, magnes, trzy kosze oznaczone napisami: papier, plastik,
metal, szkło (napisy: plastik, metal na jednym koszu), skórki od banana, ogryzki po
jabłkach, baterie, ubranie.
Rodzic przynosi cztery torby wypełnione różnymi przedmiotami z plastiku, metalu, papieru i
szkła (najlepiej w każdej torbie inne). Rodzic wraz dzieckiem segregują je na 4 stosiki
(plastik, metal, papier, szkło). Następnie dziecko przelicza odpady każdego rodzaju. Kolejno
podaje ich liczbę i wrzuca je do odpowiednich pojemników. Rodzic zwraca uwagę, że
kartonowe i plastikowe opakowania przed wrzuceniem powinny być najpierw zgniecione, aby
w koszu mogło się zmieścić więcej odpadów.
Na koniec zabawy rodzic pokazuje dziecku przyniesione przez siebie odpady, których nie
można wrzucić do żadnego pojemnika (odpady organiczne, baterie oraz ubrania). Układa je
na środku pomieszczenia i pyta dziecko, czy wie, co należy zrobić z takimi śmieciami.
Dziecko próbuje znaleźć odpowiedź. Rodzic informuje, że: stare ubrania wrzuca się do
pojemników na niepotrzebną odzież, baterie należy odnieść do punktu odbioru sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, do specjalnych pojemników w wyznaczonych miejscach,
gdyż są bardzo szkodliwe dla środowiska i należy je utylizować (wyjaśniamy to pojęcie) w
specjalnych miejscach, takie odpadki, jak skórki od banana czy ogryzki po jabłkach, to tak
zwane odpady biodegradowalne (wyjaśniamy to pojęcie), które należy wrzucać do
specjalnych pojemników. Najlepiej jednak byłoby zakopać je w ziemi, gdzie się rozłożą i
użyźnią glebę. Rodzic informuje dziecko, że wezmą te odpadki do ogrodu i zakopią w
wyznaczonym miejscu.
Poniżej przekazuje państwu link do zabawy interaktywnej związanej z segregacją śmieci.
Można z niej skorzystać np. jako powtórzenie wiadomości z całego dnia.
https://learningapps.org/watch?v=pgvqvh97n20&fbclid=IwAR07gQshrYaWIbzGmiUmJKZ
KbHliZTNawS08F1dFSB-s8-iKuJ6TK2o56tU
5. Ćwiczenia gimnastyczne:
Rodzic daje dziecku gazetę.
- Dziecko biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Rodzic uderza w dłonie i mówi:
Burza, dziecko zatrzymuje się i – przyjmując dowolną pozycję – chroni się przed
zmoknięciem, wykorzystując gazetę.
-Dziecko staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód
wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

-Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz
przy zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
- W leżeniu przodem – dziecko unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w
łokciach, skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.
-Dziecko kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez
nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego.
Środa 22.04.20r.

1. Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik.
Dz. wymyśla poszczególne ruchy i pokazuje je do wybranej piosenki. Pozostali
domownicy/ rodzice, rodzeństwo/naśladują. Po chwili zmieniamy prowadzącego.
2. Ćwiczenia w zakresie małej motoryki utrwalające znajomość litery H, h.
 Na kształcie litery możemy ułożyć guziki, plastikowe nakrętki, małe kamyki/
można wcześniej wybrać się do ogrodu i poszukać ich.
 Szablon litery H, h np. pokolorować , wypełnić drobnymi kawałkami papieru,
uzupełnić plasteliną.
 Na środku kartki A4 R. pisze literę h lub H – zadaniem dz. jest dorysować coś,
żeby powstał rysunek z ukryciem litery H, h
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Witam serdecznie 
Dziś wysyłam scenariusz dotyczący upcyklingu (wtórnego wykorzystania przedmiotów).
Mam nadzieję, że Wam się spodoba 
Powodzenia 

