
Poniedziałek 15.06  Klasy 0 

,,Sznurek Jurka”  

Cele: 

 rozwijanie świadomości ekologicznej, 

 poszerzenie zasobu słownika czynnego, 

 rozwijanie aktywności twórczej,  

1.Dziś na początek trochę zabawy. Przygotuj gazetę, następnie zgnieć jej kartki tak, aby 

powstały kulki. 

 Podrzucaj kulki nad głową i spróbuj złapać raz ręką lewą a raz prawą. 

 Ustaw miskę bądź inny pojemnik, zrób trzy duże kroki w tył i spróbuj celować kulką 

do pojemnika. 

 Połóż kulki na dywanie i spróbuj na nie dmuchać  tak, aby znalazły się koło pojemnika. 

 A teraz bosą stopą postaraj się wrzucić wszystkie kulki do pojemnika. 

2. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie wiersza  Igora Sikiryckiego ,,Sznurek Jurka”. 

Za przedszkolem, bardzo blisko, 

Było miejsce na boisku. 

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. 

A teraz postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

 Jakie śmieci znalazły się na boisku? 

 Dlaczego ktoś je wyrzucił? 

 Gdzie należy wyrzucać śmieci? 

3. Obejrzyj film o segregowaniu śmieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA 

Spróbuj zapamiętać do jakiego koloru śmietnika wrzucać papier, szkło i plastik. 

4.Postaraj się przeczytać wyraz 

 

ekologia  
 

Czy wiesz co oznacza, spróbuj go wyjaśnić?   

5.  Przed tobą zadanie plastyczne  pt. ,,Kolorowy świat”.  

https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA


Poproś mamę aby pomogła ci przygotować gazety, klej i karton. Z gazet powydzieraj 

kolorowe obrazki, które chcesz umieścić w swojej pracy. Poprzyklejaj je na kartonie, aby 

powstał kolorowy, ekologiczny obrazek. Możesz go zatytułować wg własnego pomysłu. 

A oto kilka przykładów: 

 

 

 

 

 

Życzę miłej zabawy i pracy. 

 



Dla chętnych 

1. Obejrzyj krótki film o tym, co szkodzi naszej planecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQ5S3CH66g&feature=youtu.be  

 

2. "Co nam Ziemia dała"- zrób rodzicom poczęstunek. 

          Wykorzystaj tylko te produkty, które można samodzielnie wyhodować. 

 

 

 


