
6-LATKI 

GRUPA IX TĘCZOWA KRAINA 

WTOREK   13 KWIETNIA 

TEMATYKA TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMAT DNIA: ZIEMIA TO NASZ DOM 

 

Propozycje zadań i aktywności: 

1. Zapraszamy do zabawy ruchowej „Na ziemi zostaje…” 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

2. „Ile wody nam ucieknie” – zabawa badawcza. 

W łazience odkręcamy kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do postawionego 

naczynia. Rodzic prosi dziecko, by oszacowało, ile wody może w ten sposób wylać się z 

kranu przez około godzinę. Swoje szacunki dziecko zaznacza flamastrem. Rodzic zapisuje 

dokładną godzinę, by wiedzieć ile dokładnie upłynęło czasu od odkręcenia kranu. Po 

pewnym czasie rodzic sprawdza na zegarku ile minęło czasu od rozpoczęcia 

eksperymentu, tłumaczy dziecku jak długo kapała woda, porównując ten czas do np. 

trwania posiłku. Zaprasza dziecko do łazienki, by sprawdzić, czy udało im się poprawnie 

oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu. Rodzic prosi dziecko by zmierzyło 

ilość wody, np. łyżką, filiżanką. Rozmawia z dzieckiem o tym, że niedokręcony kran, 

zepsuta uszczelka, itp. powodują marnowanie wody i aby tego uniknąć, trzeba dokręcać 

krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast 

przesiadywać w wannie. 

 

3. „W kontakcie z naturą” film edukacyjny – zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym 

omówienie zostały właściwe i  niewłaściwe zachowania wobec środowiska. 

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

4. Wykonaj Kartę Pracy KP 2a – zaznaczenie różnic pomiędzy obrazkami. 

 

5.  „Eko – zabawka” – praca plastyczna.  

Zadanie polega na stworzeniu zabawki z niepotrzebnych surowców, które macie w 

domu czyli np. plastikowe butelki i nakrętki, rolki po ręcznikach i papierze 

toaletowym, pudełka, kartony, wytłoczki po jajkach itp. Na pewno każdy coś w domu 

znajdzie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia, które mamy nadzieję Was zainspirują, ale 

podkreślamy może to być dowolna wymyślona przez Was praca. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Propozycje aktywności na popołudnie: 

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

Tak więc proponujemy kilka zabaw ruchowych dla chętnych dzieci. Zaproście do 

wspólnej zabawy kogoś z rodziny. Potrzebne będą wam stare gazety. 

 podejdź do gazety skradając się jak lis  

 podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 

 podejdź do gazety tupiąc 

 podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 

 podejdź do gazety na czworakach. 

 wykonaj skłony z gazetą w ręku 

 wykonaj przysiady z gazeta w ręku 

 zrób kulki z gazety i rzucaj je do kosza, miski 

 podrzucaj kulkę do góry 

 przekładaj kulkę pod jedną i drugą nogą 

 przekładaj kulkę za plecami.  

 

2. „Ziemia to zielona wyspa” - posłuchaj piosenki i obejrzyj teledysk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

