TYGODNIOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
3-latki
Temat tygodniowy: Projekt: Segregacja śmieci
Data : 15.06.2020- 19.06.2020 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
III Obszar społeczny: 8,9.
IV Obszar poznawczy: 1,2,5,7,9,12.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020r
1. Zabawa ruchowo- ilustracyjna „Pachnie –śmierdzi”.
Rodzic klaszcze/ wygrywa na tamburynie rytm, a dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Na
przerwę i polecenie Rodzica, dziecko wykonuje odpowiedni ruch ilustrujący. PACHNIEdziecko wciąga powietrze nosem, ŚMIERDZI- zatykają nos.
2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zbieramy śmieci”
Każde dziecko ma za zadanie poszukanie niepotrzebnych papierków, opakowań i innych
śmieci i wrzucenie ich do kosza na śmieci.
3. Bajka edukacyjna- proekologiczna „ Czysto, ładnie i bez śmieci- rady Pana śmietnika
dla wszystkich dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

WTOREK 16.06.2020r
1. Piosenka dla dzieci „ZoZi - Świat w naszych rękach”.
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Rozmowa z dzieckiem na temat segregacji śmieci. Kolorów śmietników i wrzucanych do
niech odpowiednich odpadów. Wyjaśnienie słowa „recykling”.
2. Karta pracy.

ŚRODA 17.06.2020r
1. Gra edukacyjna „Segregacja śmieci” https://www.miniminiplus.pl/rybkaminimini/gry/segregacja-smieci
2. Wysłuchanie bajki pt. „Dobre rady na złe odpady –czyli ekologiczny Czerwony
Kapturek”. Rozmowa na temat utworu. -Co zobaczył Kapturek podczas spaceru? -Kto zrobił
bałagan w lesie? -Co zrobił Czerwony Kapturek, gdy odkrył, kto odpowiada za ten bałagan? Co leśniczy kazał zrobić wilkowi? -Wyjaśnienie pojęcia – „Segregacja” – sposób
gromadzenia odpadów, polegający na ich podziale ze względu na rodzaj materiału z którego
zostały wytworzone, celem ich jest powtórne wykorzystanie. Pokazanie i omówienie do czego
służą pojemniki i dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów).
Wyjaśnienie do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy (czerwony-metal, żółty-plastik,
niebieski-papier, zielony-szkło) -Czy wilk zmienił swoją postawę?
http://odpady.czestochowa.pl/files/ekologiczny%20czerwony%20kapturek_05-062012_niska_rozdzielczosc.pdf
CZWARTEK 18.06.2020r
1. Film edukacyjny- „Drugie życie butelki PETulki”
https://www.youtube.com/watch?v=jMPDOt2zmbU
2. Rozmowa na temat recyklingu z użyciem plansz edukacyjnych. Wyjaśnienie dziecku
czym jest recykling, jak przebiega proces wytwarzania nowych przedmiotów ze śmieci na
podstawie plastikowej i szklanej butelki.

PIĄTEK 19.06.2020r
1. Rodzina Treflików - sezon 3 - odc. 6 - "Śmieci".
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
2. Gry edukacyjne: puzzle. http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,gryinteraktywne,85.html
3. Memory „Śmieciopolis” https://smieciopolis.opole.pl/gry/memo/memo.html

