
TYGODNIOWA TEMATYKA: „Dbamy o naszą planetę”  
 

WTOREK 13.04.2021r.  

 

Temat: „Planeta ziemia”  
 

1. „Czym jest natura?” – burza mózgów. Dzieci wysuwają swoje pomysły. 

 

Przykładowe przedmioty: wytwory człowieka – reklamówka, piłka, książka, 

kredka, długopis, kartka, papierek po cukierku, ścierka, gąbka, skarpetka, 

zabawka, butelka, puszka itp. 

 

Przykładowe przedmioty naturalne: liście, gałązki, źdźbło trawy, cebulka, 

jabłko, kwiat, kora, słoma, siano, burak, ziemniak, kamień, orzech, pióro itp. 

 

Rodzic prosi dziecko, aby przesylabowało oraz wskazało liczbę sylab w 

podanych  wyżej wyrazach.  

 

2. Praca z KP4.1b – ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy 

ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych; określanie, które 

obiekty są naturalne, a które stworzył człowiek.  

 

3. Bajka edukacyjna – „W kontakcie z naturą” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&ab_channel=Enea 

 

4. „Człowiek i jego działanie”– rozmowa z dziećmi na temat właściwych  

i niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Dzieci wypowiadają się na 

podstawie własnych doświadczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&ab_channel=Enea


 

 



 
 

5. Praca z KP4.1a – ćwiczenie logicznego myślenia, budowanie postawy 

proekologicznej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  

 

 

6.  „Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dziecko otrzymuje 

kartkę  oraz dowolne materiały plastyczne (farby, pastele, kredki, flamastry i 

inne). Kartkę przedziela pionową kreską na pół. Po lewej stronie rysuje 

środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez człowieka. Po 

skończeniu dziecko opowiada o swojej pracy. 

 

7. Blok zajęć o emocjach – oburzenie. „Odczytaj moje emocje” – zabawa 

słuchowa. Dzieci siadają na dywanie. Rodzic chowa się np. za farianką i 

odczytuje zdania, modulując głos tak, by czuć w nim było oburzenie: 

–– Jak można tak śmiecić! 

–– Tu jest okropnie brudno. Kto wyrzuca puszki do lasu? 

–– To okropne, gdy ktoś nie dba o środowisko. 

–– Czy ludzie nie wiedzą, że po swoich psach trzeba sprzątać?! 

–– Naprawdę nie mogę tego znieść, gdy śmieci zamiast do kosza trafiają na 

ziemię. 

–– Czy tak trudno jest posegregować śmieci? 

Zadaniem dziecka jest określenie, jak czuł się rodzic, jaki był, jakie emocje 

mu towarzyszyły, gdy wypowiadał te zdania.  



 

8. „Oburzenie” – dyskusja. N. rozmawia z dziećmi, zadaje im pytania: Co to 

znaczy czuć oburzenie, być oburzonym? W jakich sytuacjach można tak się 

czuć? Czy jest to przyjemne uczucie? Jak okazujemy swoje oburzenie?  

 

 
A żebyście się za bardzo nie nudzili popołudniem, mamy dla Was kolejne 

zadania  

1. Wyjście na spacer. Rodzic podczas spaceru pokazuje dziecku  zarówno 

piękno otaczającej przyrody, jak i przedmioty zaśmiecające środowisko. 

 

2. Poruszajmy się trochę! Każda aktywność ruchowa to samo zdrowie! 

Tak więc proponujemy krótki zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla chętnych 

dzieci: 

 

I. Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Kot jest, kota nie ma” – na 

zapowiedź „Kot jest” dziecko myszka obejmuje kolana, głowa nisko 

opuszczona. Na zapowiedź „Kota nie ma” myszka biega swobodnie w 

różnych kierunkach. Powtórzyć 3x. 

II. Ćwiczenia wieloznaczne i porządkowe: dziecko chodzi po „sadzie” i 

zbiera jabłka – skłony w dół i wyprosty. 

III. Ćwiczenia tułowia – skłony boczne „Drzewami kołysze wiatr”. 

Dziecko stoi w rozkroku, ręce luźno wzdłuż ciała. Wolne rytmiczne 

skłony w lewo, w prawo. Po kilku skłonach – wyprost (wiatr przestał 

wiać i nie kołysze drzewami). Powtórzyć 3x 

IV. Ćwiczenia z elementami czworakowania „Drabina”- dziecko wspina 

się po drabinie po jabłka, które rosną wysoko. Prawidłowy marsz na 

czworakach w przód, następnie wyprost i sięganie po jabłka rosnące 

wysoko prawą i lewą ręką. Powtórzyć 3x. 

V. Ćwiczenia uspokajające. Marsz zwykły i we wspięciu na palcach, 

marsz na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stóp. 

 

 

Pozdrawiamy. Nauczycielki grupy MOTYLKI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 


