
Temat tygodnia:  

EKOLUDKI DBAJĄ O NASZĄ PLANETĘ 14.04- 17.04.2020 

 

 

Wtorek 14.04.2020 

Zapraszam do plastycznej, przestrzennej zabawy z gazetą… 

 

Proponowane działania: 

 Proszę przygotować: gazetę, kubek plastikowy, nakrętki, pokrywki, ołówek, nożyczki, 

klej, białą kartkę, kolorowe pisaki. 

 Na złożonej gazecie od plastikowego kubka lub innej okrągłej rzeczy odrysowujemy 

kółko. Nie rozkładając gazety wycinamy cały plik kółeczek na raz; potrzebna jest 

pomoc Rodzica. 

 Każde z wyciętych kółeczek składamy na pół. 

 Złożone kółeczko smarujemy z jednej strony klejem (wystarczy odrobina na środku) 

i przykładamy następne złożone kółeczko. Czynność tę powtarzamy kilka razy, aż po 

rozłożeniu kółeczek uzyskamy efekt przestrzennej kulki. W zależności od  wielkości 

kółeczek należy użyć około 6 do 10 elementów. 

 

 

 Postępując w wyżej opisany sposób, przygotowujemy kilka przestrzennych kulek 

w różnych rozmiarach. 

 Przyklejamy kulkę na kartce. Wymyślamy czym stanie się kulka i z resztek gazety 

doklejamy brakujące elementy. 



 

 Na koniec dorysowujemy pisakiem charakterystyczne, dla danej postaci lub rzeczy, 

detale. To świetna zabawa! 

 

 Gotowy obrazek przedstawiający dziecko z pieskiem w parku.  

Bardzo ciekawy przestrzenny efekt! 

 

https://ekodziecko.com/kreatywnie-z-gazety 

 

https://ekodziecko.com/kreatywnie-z-gazety


ŚRODA 15.04.20 

Dziś proponuję naukę piosenki o planetach 

 

Proponowane działania: 

 Rodzic czyta tekst piosenki, rozmawia z dzieckiem o planetach 

 Dziecko (przy pomocy Rodzica) wymienia planety, liczy planety. 

 Dziecko dzieli (razem z Rodzicem) nazwy planet na sylaby (wyklaskuje je), liczy 

sylaby. 

 Dziecko (przy pomocy Rodzica) podejmie próbę przeczytania nazw planet w tekście 

piosenki. 

 Rodzic czyta tekst piosenki, dziecko powtarza. 

 Dziecko i Rodzic próbują śpiewać piosenkę wraz ze Śpiewającymi Brzdącami. 

 

Śpiewające Brzdące - Układ Słoneczny  

I. Dookoła słońca planety biegają 

Kręcą się wesoło 

Ciągle się ścigają 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars 

Po swoich orbitach biegają na czas 

Jowisz, Saturn, Uran chcą wyprzedzić je 

Neptun choć na końcu także ściga się 

II. Która z planet pierwsza dobiegnie do mety 

Tego nikt powiedzieć  

Nie może niestety 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars 

Po swoich orbitach biegają na czas 

Jowisz, Saturn, Uran chcą wyprzedzić je 

Neptun choć na końcu także ściga się 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=pl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=pl


Czwartek 16.04.20 

Zapraszam do zabawy z kropelką wody 

 

Proponowane działania: 

 

KROPELKA WODY 

 Proszę przygotować: dwie słomki, odrobinę wody, koszulkę z granatową kartką 

wewnątrz. 

 Najprostszą formą zabawy jest umieszczenie na pustym stole kropelki wody 

i wprawianie jej w ruch za pomocą dmuchnięć. 

 Kropelkę wody możemy umieścić na koszulce z granatową kartką wewnątrz 

i dmuchać przez rurkę. 

 Proponuję zabawę w parach w „Wyścig kropelek” 

 Można narysować dla kropelki drogę i spróbować poruszać się tylko po niej. 

 

ROŚLINY POTRZEBUJĄ WODY 

 Rodzic przypomni dziecku zasady „Ludzie, rośliny i zwierzęta do życia potrzebują 

wody”, „Oszczędzamy wodę” 

 Dziecko przy pomocy Rodzica podleje/zrosi domowe kwiaty. 

 

 

Piątek 17.04.20 

Zachęcam do wykorzystania plastikowej butelki i zrobienia sympatycznego żółwia 

 

Proponowane działania: 

 

PLASTIKOWY ŻÓŁW 

 Będziemy potrzebować: plastikowej butelki, zielonego sznurka lub wstążki, zielonej 

kartki, ołówka, nożyczek, flamastra. 

 Wycinanie dna z plastikowej butelki tylko przy pomocy Rodzica. 

https://www.youtube.com/watch?v=lR4GHErcCdw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lR4GHErcCdw


FABRYKA ZABAWEK 

 

 Zachęcamy dziecko do konstruowania własnych zabawek z kartonów, tektury, gazet 

 Domów z kartonu po butach i kolorowych gazet 

 Zwierząt z rolek i kolorowego papieru 

 Kwiatów z rolek i kolorowych gazet 

 

ZAKRĘTKI 

   

 Jak wykorzystać zakrętki od butelek, które zbieramy? 

WARIANT I 

 Rzucamy kostką i zabieramy tyle zakrętek, ile wskazuje liczba oczek na kostce. 

 Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej zakrętek. 

 Zachęcam do przeliczenia zakrętek, porównywania  - Kto ma więcej? O ile? 

WARIANT II 

 Ze zgromadzonych nakrętek układamy dowolne wzory  

WARIANT III 

 Kolorowe zakrętki Rodzic układa obok siebie (np. zakrętka: niebieska, żółta. zielona, 

biała), przykrywa go 

 Zadaniem dziecka jest ułożenie takiego samego wzoru z pamięci 

 Dziecko tworzy wzór dla Rodzica, Rodzeństwa 

WARIANT IV utrwalający poznaną liczbę 8 

 Rodzic prosi dziecko o przygotowanie 8 (najlepiej takich samych zakrętek) 

 Rodzic prosi dziecko o podzielenie zakrętek po równo pomiędzy 2 osoby, 4 osoby, 8 

osób 

 Rodzic prosi dziecko o 4 zakrętki, potem jeszcze 4: Ile jest ich razem? 

 Zachęcamy dziecko do wymyślania zadań dla Rodzica i przeliczania na zakrętkach. 

 

DOBREJ ZABAWY I ZDROWIA ŻYCZĘ ☺ 

OPRACOWAŁA Danuta Baraniewicz 

 

 


