
Grupa XIV JEŻYKI

Wtorek 13.04.2021r.

Blok tematyczny: Dbamy o naszą planetę

Temat: Cieszę się piękną i zdrową Ziemią!

1.  „Jak  wygląda  Ziemia?”  -  oglądanie  filmu  edukacyjnego  pt.  „Kosmita  Ubu  poznaje  naszą

planetę” - pobudzanie u dzieci ciekawości świata.

https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8

2.  „Drgająca chusta”  -  ćwiczenie  oddechowe.  Rodzicu razem z przedszkolakiem przygotujcie

chustę. 

Dziecko leży, obiema rękami trzyma chustę przy twarzy i dmucha na nią. Siada, trzyma chustę

przed nosem. Wciąga powietrze – chusta zbliża się do nosa, dzieci wypuszczają powietrze – chusta

się oddala. Stają, kładą chustę na głowie tak, aby zasłania oczy, i na wydechu dmuchają na nią, aby

drgała. 



3.„Ziemia to wyspa zielona” - rodzic zapoznaje dzieci z tekstem piosenki.

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

I.  Nie warto mieszkać na Marsie,

nie warto mieszkać na Venus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze,

powtarzam to każdemu.

Ref. Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

II. Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.

Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

III. Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,

niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

Rodzicu po przeczytaniu tekstu piosenki zadaj dziecku pytania:

• Jakie planety wystąpiły?

• Jakiego koloru jest Ziemia w piosence?

• Dla kogo Ziemia jest domem?

4. „Ryżowe grzechotki” - gra na

przygotowanych przez Was instrumentach. 

Do ich wykonania będzie potrzebna plastikowa 

butelka oraz ryż. Waszym zadaniem będzie 

potrząsać butelką napełnioną ryżem, 

starając się utrzymać rytm piosenki.

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


5. „Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?” - rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko.

Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

Abyśmy mogli nadal oglądać drzewa, słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach kwiatów, musimy dbać o

nasze środowisko. Jak możemy chronić lasy? wodę? Jak jeszcze możemy dbać o przyrodę?

(dziecko swobodnie buduje wypowiedzi na temat sposób ochrony przyrody)







6. „Tańce – wygibańce” - zachęcamy Was do wykonania improwizacji muzycznej do poznanej 

piosenki lub do własnej ulubionej z zastosowaniem ryżowych grzechotek. 

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Pięć kocurów” - zabawa słowno – ruchowa połączona z nauką wierszyka – rozwijanie 

pamięci słuchowej u dzieci.

Ciemną nocą, gwiazdy błyszczą.     (stoimy, podnosimy ręce i naśladujemy mrugające   

                                                         gwiazdy)

Na dach pięć kocurów wyszło        (pokazujemy pięć palców dłoni, potem zaciskamy pięść)

Pierwszy prężył koci grzbiet           (liczymy na palcach, czyli pokazujemy kciuk)

Drugi na paluszkach szedł              (pokazujemy drugi palec)

Trzeci świetnie myszy łapał           (pokazujemy trzeci palec) 

Czwarty po brzuchu się drapał       (pokazujemy czwarty palec)

            Piąty skakał przez kominy.             (pokazujemy piąty palec)

            No i robił śmieszne miny                (robimy śmieszną minę)

• „Ćwiczymy naszą rękę” - szlaczki, ćwiczenia grafomotoryczne. Załącznik

          

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 


