
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Julki w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Poniedziałek 23.04.2020 

Temat „Dzień Ziemi” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

 Proszę przeczytać dziecku wierszyk zamieszczony niżej i porozmawiać z nim o tym, 

jak należy dbać o ziemię. 

 

 
 

Proszę powiedzieć dziecku, że o planetę należy dbać i ją szanować (nie niszczyć kwiatów, 

drzew, trawy), nie śmieci, oszczędzać wodę i światło.  

 

 Zabawa ruchowa „Zielone listki” przy piosence „Świat  w  naszych rękach” (link do 

piosenki poniżej, źródło Youtube). 

 



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

 

Do zabawy potrzebne będą zielone serwetki lub chustki imitujące liście. Rodzic 

włącza muzykę i porusza się w rytm razem z dzieckiem machając chustą, mówiąc na 

głos hasło: 

- „jeden, dwa” – poruszanie chustą dwukrotnie w prawą stronę 

- „trzy, cztery” – poruszanie chustą dwukrotnie w lewą stronę 

- „obrót” – obrót wokół własnej osi z chustą podniesioną do góry 

- „taniec” – dowolny taniec w rytm muzyki 

- „chusta” – podrzucamy chustę do góry. 

 

 Zwracamy uwagę dziecka, jak ważna jest segregacja śmieci. 

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat segregacji odpadów i że mogą być one 

powtórnie wykorzystywane. Do pomocy posłużą obrazki zamieszczone poniżej. Proszę 

również powiedzieć dziecku, że każdy kosz jest w innym kolorze i do niego trzeba 

wkładać odpowiednie śmieci:  

- kosz niebieski – papier 

- kosz zielony – szkło 

- kosz żółty – plastik 

- kosz brązowy – odpady bio (resztki pożywienia). 

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


 

 

 



 Zabawa plastyczna „Nasza planeta”. Do zabawy potrzebna będzie zielona i niebieska 

plastelina. Zadaniem dziecka jest wylepienie odpowiednim kolorem  brakujących na 

rysunku miejsc. 

 



 Czynności porządkowe – zwrócenie uwagi na sprzątnięcie plasteliny po zabawie. 

 

 Zabawa „Połącz kosz z odpowiednimi śmieciami”. Zadaniem dziecka jest połączenie 

śmieci, które należy wrzucać do danego kosza na śmieci. Proszę pomóc dziecku w 

zadaniu. 

 

 

 

 

 Rysuj po śladzie. Zadaniem dziecka jest rysowanie kredką lub mazakiem po śladzie i 

pokolorowanie całego rysunku. 



 

 

 Zabawa wyciszająca przy piosence „Święto Ziemi” (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA 

 

Dziecko kładzie się na dywanie i na hasło rodzica podnosi raz jedną rękę, raz drugą do 

góry (tak samo w nogami). 

 

       Opracowała  

       Anna Drożdżewicz 
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