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Propozycje zabaw językowych: „Ekozabawki” – poznawanie norm ekologicznych.

Propozycje zabaw gimnastycznych.

Przebieg:
1. Wypowiedzi dziecka na temat: Kogo nazywamy przyjacielem przyrody?
2. Rozmowa na temat ilustracji. (Załącznik 1)

 Rodzic pyta:
- Co można zrobić ze śmieci?
-  Jakie zabawki  zrobione ze śmieci  widzisz na ilustracji? (Motyla,  misia,  myszkę,  zająca,
kwiaty)
- Z czego zrobiono motyla? (Z rolki po papierze toaletowym, zakrętek na słoiki, nakrętek na
butelki, plastikowej butelki, torby foliowej, rurek do napojów, papieru do pakowania).
- Z czego zrobiono misia? (Z papierowej torebki, rolek po papierze toaletowym, nakrętek na
butelki po soku, pojemnika po serku lub jogurcie).
- Z czego zrobiono zająca (myszkę, kwiatki)?
3. Zabawa ruchowa – Ziemia, woda, powietrze.

 Dziecko stoi w pozycji wyprostowanej. Na hasło: Ziemia – przykuca i dotyka dłońmi
podłogi; na hasło: Woda – prostuje się i chwyta dłońmi za kolana; na hasło: Powietrze
– podnosi ręce do góry i obraca się wokół siebie na palcach.

4. Wykonanie pracy plastycznej Moja ekologiczna zabawka.
Rodzic  przygotowuje  np.  rolki  po papierze  toaletowym,  opakowania  po  jogurcie,  sokach,
ścinki  materiałów,  kolorowe  sznurki,  samoprzylepny  papier  kolorowy,  samoprzylepna
kolorowa folia, bibuła, plastelina, nożyczki.

 Dziecko wybiera dowolne materiały i wykonuje zabawkę według własnego pomysłu.

Zabawy gimnastyczne
1. Zabawa ożywiająca.

 Dziecko biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Na mocne klaśnięcie w
dłonie i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmuję dowolną pozycję – chroni się
przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

2. Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz
– przy zgiętych w łokciach w rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazetę brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
3. 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. 
4. Odtwarzanie figur geometrycznych.

 Dziecko biega w różnych kierunkach,  na sygnał (jedno klaśnięcie  w dłonie) swoje
ruloniki układa w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie skrzyżnie przed jego
jednym  wierzchołkiem.  Na  inny  sygnał  (dwa  klaśnięcia)  układa  kwadrat  (zabawę
należy powtórzyć kilka razy).



5. W leżeniu przodem – dziecko ugniata gazetę w kulkę, przetacza ją z ręki do ręki, podrzuca
kulkę oburącz, jednorącz.
6.  Dziecko  wkłada  kulkę  między  kolana.  Na  sygnał  skacząc  obunóż  skokiem  kangura
pokonuje odcinek wyznaczony przez rodzica. Zabawę powtarzamy kilka razy.



Załącznik 1


