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,, Dbamy o nasza planetę” 
ZIEMIA TO NASZ 

DOM 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Z jak zegar” – doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy 

sylabowej i głoskowej słowa zegar, przeliczanie sylab i głosek 

w wyrazie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-

słuchowej, wprowadzenie litery Z, z. 

 „Ile wody nam ucieka?” – doskonalenie umiejętności 

przeprowadzania własnych zabaw badawczych, stawiania 

hipotez i sprawdzania ich, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 

ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter                

i czytania prostych wyrazów. 

 „Ekologiczne sudoku” – doskonalenie umiejętności 

przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 31 – nabywanie sprawności 

ruchowej i zwinności podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych. 

SEGREGUJEMY 

ODPADY 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

  „Łąka” – doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem 

treści utworu, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji 

bohaterów, poszerzanie wiedzy o sposobach chronienia naszej 

planety. 

 „Akcja – segregacja” – doskonalenie umiejętności klasyfikacji, 

poszerzanie wiedzy na temat segregacji odpadów, rozwijanie 

wrażliwości przyrodniczej. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Podwodny świat” – rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie 

sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy o twórczych 

sposobach wykorzystania odpadów. 

SKĄD SIĘ BIERZE 

PRĄD? 

Umuzykalnianie: 

 Moja planeta – rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie 

sprawności ruchowej, rozwijanie współpracy. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Skąd się bierze prąd?” – samodzielne wyszukiwanie 

informacji, sprawdzanie własnej pracy, poszerzanie słownika 

czynnego dzieci.  

 „Obwód elektryczny” – rozwijanie zainteresowań technicznych, 

poszerzanie wiedzy na temat elektryczności, doskonalenie 

umiejętności wykonywania eksperymentów według instrukcji. 

 Pstryk – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu, 

rozumienia treści, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas 

pobytu w domu. 

 „Bezpieczny przedszkolak” – doskonalenie percepcji 

wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, 

utrwalenie informacji. 

 

 



WIEM, JAK 

CHRONIĆ MOJĄ 

PLANETĘ 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Co to jest ekologia? – doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania utworu literackiego, poszerzenie słownika czynnego  

o pojęcie „ekologia”, rozwijanie sprawności ruchowo-

słuchowej. 

 „Oczyszczalnia ścieków” – rozwijanie umiejętności 

przeprowadzania zabaw badawczych, doskonalenie 

umiejętności stawiania hipotez i formułowania wniosków, 

utrwalenie informacji dotyczących oczyszczalni ścieków, 

rozwijanie współdziałania. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 31 – nabywanie sprawności 

ruchowej i zwinności podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych. 

 


