
DZIEŃ DOBRY PEREŁKI !

W TYM TYGODNIU POZNAMY KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY 
ŚRODOWISKA, ABY ZOSTAĆ  PRZYJACIELEM PRZYRODY  

Prosimy przygotować:
-po 4 paski papieru o wymiarze 2cm na 6cm w kolorze żółtym, niebieskim i zielonym ( zamiast 
pasków mogą być po cztery klocki z każdego koloru)

1.Ułóż to, co ja – zabawa matematyczna, układanie rytmów.
Ułóżcie z dzieckiem po kolei paski papieru w kolejności:  niebieski,  żółty i zielony. Poproś , aby 
dziecko dalej układało kolejne paski papieru według pierwszej kolejności (mogą też być klocki w 
tych kolorach). Sprawcie poprawność wykonania zadania. Powodzenia!

2. Przeczytaj dziecku  opowiadanie G. Kasdepke pt: „Śmiecenie”. Po przeczytaniu zadaj 
dziecku pytania :  Kto był głównym bohaterem opowiadania? W jakie miejsce wybrali się 
bohaterowie? Jak Kuba i Buba zachowywali się w kinie? Co niewłaściwego zrobili? Jak powinni 
się zachować? Czy wiecie, dlaczego nie można śmiecić? Co by się stało, gdyby ludzie po sobie nie 
sprzątali?

„Śmiecenie”

Babcia Joasia trochę obawiała się zabrać Kubę i Bubę do kina – bo też dobrze wiedziała, do czego 
są zdolne jej drogie wnuczęta. Ale pan Waldemar nalegał; wkrótce miał zostać mężem babci Joasi i 
bardzo chciał zaprzyjaźnić się z bliźniakami. Dlatego w sobotni wieczór ruszyli całą czwórką na 
film. Mimo początkowych obaw babci Joasi, Kuba i Buba zachowywali się nadzwyczaj 
przyzwoicie; powiedzieli „dzień dobry”, podziękowali za zaproszenie, nie hałasowali, nie bili się, 
nie kłócili, byli nawet ładnie i czysto ubrani – innymi słowy: „Nie te dzieci!”… – Przeczytaliście do
końca podręcznik dobrych manier? – szepnęła babcia, zdziwiona, że Kuba i Buba nie szeleszczą 
nawet za bardzo papierkami od słodyczy. – Prawie – odszepnął Kuba. – Jesteśmy kulturalni do 
litery „s”… – Jak to? – zdziwiła się babcia Joasia. Siedzący z tyłu ludzie syknęli niecierpliwie. – 
Znamy wszystkie hasła od litery „a” do litery „s” – wyjaśniła szeptem Buba. – Czyli od „Autograf” 
do „Sztućce” … – No, no… – zdziwiła się babcia Joasia. Jeszcze bardziej była zdziwiona, gdy w 
kinie zapaliło się światło. – A o śmieceniu nic tam nie było?... – jęknęła, patrząc na walające się u 
stóp Kuby i Buby papierki od słodyczy. – No co ty, babciu?! – Kuba spojrzał na nią ze zdumieniem.
– Nie znasz alfabetu?! – Właśnie – poparła go Buba. – „Śmiecenie” jest dopiero na literę „ś”!…

 Grzegorz Kasdepke Źródło: G. Kasdepke, „Śmiecenie” [w:] „Bon czy ton… Savoir-vivre dla 
dzieci”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2004, s. 118–119.

3. Pojemniki na śmieci – zabawa edukacyjna z kartą pracy.

Dzieci kolorują pojemniki zgodnie z instrukcją: Niebieski – papier,  Żółty – plastik i metal, Zielny- 
szkło, Brązowy – bioodpady , a śmieci na jaki kolor  chcecie.





Źródło :https://www.pinterest.se/pin/847802698577224985/

    Powodzenia i miłego dnia! 

https://www.pinterest.se/pin/847802698577224985/

