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 „Dbamy o naszą planetę”

Planeta Ziemia Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne:
•  „Jak  człowiek  zmienił  świat?”  -  praca  plastyczna

z użyciem dowolnych materiałów plastycznych. 

Rozwijanie mowy i myślenia (społeczno- moralne):
•   „Człowiek i jego działanie”-  rozmowa z dziećmi na temat

właściwych i niewłaściwych zachowań wobec środowiska.
•  „Natura  czy  człowiek?”  –  dzielenie  przedmiotów  na

naturalne i wytworzone przez człowieka.
• „Taki  świat”-   rozmowa  na  temat  świata  dookoła

i zanieczyszczenia środowiska.
• Praca  z  KP4.1a –  ćwiczenie  logicznego  myślenia,

budowanie  postawy proekologicznej,  poszerzanie  wiedzy
przyrodniczej.

• „Szymon  mówi”  –  zabawa  ruchowa  usprawniająca
lateralizację. 

Dbamy o środowisko Rozwijanie mowy i myślenia:
• „Co  to  znaczy  dbać  o  środowisko?”  –   runda  w  kole,

zabawa w kończenie zdania: Dbać o środowisko to znaczy
• „Smutny  widok”–   prezentacja  zdjęć  przedstawiających

czyste, naturalne tereny oraz miejsca zniszczone, brudne
• „Jak  pomóc  naszej  planecie?”–  giełda  pomysłów,

zespołowa praca plastyczna.
• „Co by było  gdyby…”–  rozwijanie  twórczego myślenia

poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące środowiska.
• „Zagrożone”-   rozmowa  na  temat  zwierząt  zagrożonych

wyginięciem. 
• Wprowadzenie  litery  Z,  z.  Praca  z  KP4.2a –  ćwiczenie

doskonalące  zdolności  grafomotoryczne,  percepcję
wzrokową i słuchową.

Zajęcia ruchowe:
• Zestaw  ćwiczeń  gimnastycznych  nr  31 –  nabywanie

sprawności  ruchowej  i  zwinności  podczas  zabaw
ruchowych i ćwiczeń.

Śmieci Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne):
• „Recykling”–  burza mózgów. 
• „Co z  tym zrobić?”  –  szukanie  nowych  zastosowań  dla

śmieci„Ze  starego  coś  nowego”-   Zabawa  dydaktyczna



z  wykorzystaniem  KP4.3b,  poszerzanie  wiedzy
proekologicznej,  doskonalenie  koordynacji  wzrokowo-
ruchowej  i  zdolności  grafomotorycznych,  budowanie
wypowiedzi, ćwiczenie logicznego myślenia.

• „Jak segregujemy śmieci?”– praca w grupach, rozsypanki
literowe,  rozpoznawanie liter i próby czytania. 

• „Kosze”–  utrwalenie  wiadomości  na  temat  segregowania
śmieci,  doskonalenie  zdolności  grafomotorycznych,
ćwiczenie logicznego myślenia, klasyfikowanie

• „Bingo – liczby i symbole” – praca z W.19a, doskonalenie
rozpoznawania różnych symboli i liczb.

 Umuzykalnienie:
•  Przypomnienie piosenki Duszki, duszki.
• „Wesoła  orkiestra”  –  wydobywanie  dźwięków

z przedmiotów codziennego użytku.

  
Smog  –  co  to  za
stwór?

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne:
• „Wiatraczek” – praca techniczna. 
•  „Miasto” – praca plastyczna, doskonalenie motoryki małej 

podczas cięcia nożyczkami i rysowania spirali.
Zajęcia ruchowe:

• Zestaw  ćwiczeń  gimnastycznych  nr  31 –  nabywanie
sprawności  ruchowej  i  zwinności  podczas  zabaw
ruchowych i ćwiczeń.

Co ja mogę zrobić dla
Ziemi?

Umuzykalnienie:
• Zabawy  tradycyjne  ze  śpiewem: Ojciec  Wilgiriusz,

Sroczka, Jaworowi ludzie ,Siała baba mak.

Rozwijanie mowy i myślenia (poznawanie przyrody):
• „Kto i co może chorować?” – burza mózgów, wysłuchanie

wiersza Joanny Papuzińskiej Chora rzeka.
• „Oczyszczalnia  ścieków”  –  doświadczenie.

Zanieczyszczanie,  a  następnie  oczyszczanie  wody
w naturalny sposób.

• „Do czego potrzebna jest woda?”–  mapa myśli.
• „Ile  wody?”–   zajęcia  matematyczne,  budzenie

kreatywności  poprzez  wymyślanie  sposobów  zmierzenia
ilości wody.

•  „Jak  przedszkolaki  mogą  ograniczyć  użycie  wody?”  –
giełda pomysłów. 


