
TYGODNIOWA  TEMATYKA 

Dbamy o naszą planetę 

PONIEDZIAŁEK: 12.04.2021r. 

TEMAT: 

,, PLANETA ZIEMIA“ 

1.  Rytmiczna rozgrzewka                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=138s 

2. „Czym jest natura?” – burza mózgów.  

3. „Natura czy człowiek?”– Rodzic wysypuje na środek sali różne przedmioty. Dzieci 

biorą po jednym i siadają w kole. Następnie kolejno kładą przedmioty przy rysunkach 

drzewa (przedmiot stworzony przez naturę) lub narzędzi (wytwór człowiek
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4. „Człowiek i jego działanie”– rozmowa z dziećmi na temat właściwych                         

i niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Dzieci wypowiadają się na podstawie 

własnych doświadczeń. Rodzic kieruje rozmową tak, by wymieniały zachowania nie 

tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi.  
5. „Taki świat”– rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. 

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Czy podoba wam się świat, w którym żyjecie? Co 

chcielibyście w nim zmienić? Co w tym celu trzeba zrobić? 

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

proekologicznej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Rodzic przeprowadza z dziećmi 

rozmowę podsumowującą informacje dotyczące dwóch tematów: tego, co stworzyła 

natura, a co jest wytworem człowieka, oraz działań dobrych i niedobrych dla 

środowiska. 

7. „Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dzieci otrzymują kartki oraz 

dowolne materiały plastyczne (farby, pastele, kredki, flamastry i inne). Kartki 

przedzielają pionową kreską na pół. Po lewej stronie rysują środowisko naturalne, a 

po prawej – zmienione przez człowieka. Po skończeniu dzieci opowiadają o swoich 

pracach. 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 
1. Ziemskie ciasteczka: Składniki: 3/4 kostki miękkiego solonego masła, 2/3 szklanki 

cukru, 1 jajko, 2 szklanki mąki, niebieski i zielony barwnik spożywczy, forma koła, 

łyżka aromatu migdałowego. Przygotowanie: Piekarnik rozgrzej do ok. 160 stopni       



i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ubij masło z cukrem na puch. Zmiksuj 

aromat migdałowy z jajkiem. Dodaj mąkę i podziel ciasto na dwie części, przełóż do 

dwóch misek. Do jednej porcji dodaj barwnik niebieski, do drugiej zielony. Uformuj 

dwie kule, a niebieskie ciasto rozwałkuj na około 1,5 cm grubości. Kawałki 

zielonego ciasta delikatnie wciskaj w ciasto niebieskie, rozwałkuj na około 0,5 cm 

grubości. Wytnij kółka i piecz przez 8-10 minut. 

 

 

2. „Szymon mówi” – zabawa ruchowa usprawniająca lateralizację. Dzieci stoją           

w kole, jedno z nich wchodzi do środka i wydaje polecenia. Jeśli wyda polecenie bez 

dodatkowego hasła, dzieci nie reagują, jeśli jednak powie: Szymon mówi, robią to,   

o co poprosiło. Osoby, które się pomylą, odpadają z zabawy. W następnej rundzie do 

środka wchodzi osoba, która pozostała w grze najdłużej. W każdym poleceniu musi 

być zawarte słowo oznaczające kierunek, np. dotknij lewego ucha, biegnij w prawo, 

skacz na lewej nodze itd. 

3. Bajka artykulacyjna „Dzień dobry misiu” 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się 

wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka 

wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w 

lewo) wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta 

zamknięte). Umył ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych zębów po 

wewnętrznej stronie przy zamkniętych i otwartych ustach). Postanowił policzyć 

swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle 

poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb, 

bbb).To znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek ( oblizywanie warg). 

 

 

 


