
Piątek 24.04.2020  
Pomysł dla Małych Odkrywców to ... Sprzątanie świata 

1. Przeczytajcie wspólnie wiersz „Śmieciu precz” i odpowiedzcie na 
pytania: 

• Na jakim podwórku wolicie się bawić? Na czystym, czy brudnym ?  

• Jak powinniśmy zachowywać się na placu zabaw, kiedy mamy jakiś 
papierek, bądź pustą butelkę po napoju?  
„Śmieciu precz” Stanisław Karaszewski  
Gdy rano słońce świeci, wybiegają na dwór dzieci. Miotły, 
szczotki idą w ruch, bo dokoła wielki brud. Śmieci precz, brudzie 
precz! Ład, porządek dobra rzecz! Tu papierek od cukierka. Tam 
po soku jest butelka. Ówdzie puszka po napoju.  
I pudełko może twoje. 
Żyć nie można w bałaganie. Więc się bierzmy za sprzątanie. 
Zmykaj śmieciu do śmietnika. Bałaganie, brudzie znikaj.  

2. Przeczytajcie wiersz i odpowiedzcie na pytania. 

• • • • • • 

Czy podoba wam się nasza ziemia, nasz świat? Jaki jest nasz świat? 

Co trzeba robić, by żyć ekologicznie? Dlaczego warto troszczyć się o 
przyrodę? 

Jak się czujecie, gdy możecie bawić się tam, gdzie jest czysto?; Jak 
czulibyście się, gdyby wokół was było mnóstwo śmieci?. 

„Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być”, Dominika Niemiec 

Aby piękny był nasz świat,  
nawet gdy masz mało lat,  
żyj na co dzień ekologicznie,  
wtedy wokół będzie ślicznie.  
Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają. Uwaga! Ekolodzy po swym 
piesku sprzątają! Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie. 



Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem. Latem, biegając po 
lesie, nie niszcz nigdy drzewek, ptaki ci się odwdzięczą za to swoim 
śpiewem.  
A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko, pamiętaj, są do tego 
specjalne miejsca, ot i wszystko. 

3. „Relaks w lesie” – zabawa relaksacyjna. 

Dzieci się na łóżku. Prosimy, aby zamknęły oczy, słuchały i wykonały 
ćwiczenia. Rodzic włącza nagranie śpiewu ptaków (bądź leśną muzykę 
relaksacyjną z CD) i opowiada dzieciom o lesie, w którym się znalazły. W 
tym samym czasie, przechadzając się po pokoju, rozsypuje na dywanie 
śmieci – papiery, pudełka, kartonowe, puszki, plastikowe butelki, folie itp. 

Wyobraźcie sobie, że poszliście na spacer do lasu. Szliście przez jakiś czas, 
a ponieważ trochę się zmęczyliście, postanowiliście się położyć na polanie 
i chwilę odpocząć. Leżycie na zielonym,  
soczystym, miękkim mchu. Słońce przygrzewa. Jest wam bardzo 
przyjemnie. Wokół słychać śpiew 

ptaków, gdzieś z oddali dobiega pracowite stukanie dzięcioła. Jest 
spokojnie. Wiatr leciutko porusza  
gałęziami pobliskich paproci i czujecie na twarzy przyjemny powiew 
niosący ze sobą słodką woń kwiatów. Jeszcze chwilka i znów będziecie 
mogli wyruszyć w dalszą podróż i pospacerować 

w głąb kniei. Wasze oczy są tak ciężkie, że nie chcą się otworzyć. 
Przeciągacie się jak koty i powoli  
siadacie, wystawiając twarze do słońca. Powoli otwieracie oczy i 
rozglądacie się dookoła. Co to? 

Czy to na pewno jest piękny las? 

Dzieci budują swobodne wypowiedzi na temat tego co widzą. 

• Kto mógł naśmiecić w lesie?  

• Czy zachował się właściwie?  



• Jak wygląda las pełen śmieci?  

• Co trzeba zrobić, aby las znów był piękny?  

• Posprzątajcie wspólnie „las”☺   

4. „Śmieci wrzucamy do kosza” – zabawa z elementem celowania. 

Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii. Przed dzieckiem lekko oddalony 
znajduje się kosz na śmieci. Zadaniem dzieci jest celowanie do kosza 
kulkami z gazet. 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to ... PUCHNĄCE 
FARBKI 

foto: naszebabelkowo.pl 

szablon: sweetclipart.com 

• Czego potrzebujemy?  
Pianka do golenia, barwniki spożywcze, kartka, pędzel, szablon kuli 
ziemskiej lub inna kolorowanka.  

• Jak to zrobić?  
Żeby zrobić takie puchnące farbki bierzemy trochę pianki do golenia 
w miskę, a następnie mieszamy ją z barwnikami spożywczymi. Jeśli 
chcemy przygotować kulę  



 

 
ziemską jak na poniższym zdjęciu będziemy potrzebować kolor niebieski- 
to oczywiście morza i oceany, a także zielony - to poszczególne 
kontynenty widziane z lotu ptaka. Farbki nanosimy pędzelkiem na 



wydrukowaną kulę ziemską, lub na samodzielnie wykonany obrazek do 
pokolorowania, lub po prostu kolorowankę☺  

Uwaga ! puchnące farbki zachowują swoją konsystencję przez kilka 
kolejnych godzin - a więc możecie stworzyć przy ich pomocy również 
wiele innych prac plastycznych. 

Pochwalcie się swoimi puchnącymi obrazkami☺  


