
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Kamili 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 poniższe wierszyki i zwrócić jego uwagę, że trzeba dbać o 

naszą planetę – Ziemię (nie wolno śmiecić, trzeba szanować rośliny, segregować 

odpady, oszczędzać wodę i światło). 

 

 



 

 

 Zabawa rytmiczno – taneczna  „Sprzątanie świata” przy piosence „Świat w naszych 

rękach” (link poniżej). 

 

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

 

Dajemy dziecku kij od mopa, zmiotkę. Zadaniem dziecka jest naśladowanie w rytm 

muzyki ruchów zamiatania podłogi. Kiedy muzyka przestaje grać dziecko udaje, że 

podnosi śmieci i wyrzuca je do kosza.  

 

 Rysuj po śladzie. Zadaniem dziecka jest rysowanie kredką konturu obrazków po 

wyznaczonym śladzie. Następnie dziecko może pokolorować obrazki. 

 

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


 



 

 

 

 



 Zabawa „Pieczemy ciasteczka”.  Możemy upiec z dzieckiem prawdziwe ciasteczka 

(przepis poniżej) lub dziecko może zrobić takie ciasteczka z plasteliny (zielonej i 

niebieskiej). Jeśli nie mamy czasu na pieczenie ciastek proszę dać dziecku plastelinę, 

aby mogło z niej ulepić ciasteczka w kształcie Ziemi.  

 

Składniki: 

3/4 kostki miękkiego solonego masła 

2/3 szklanki cukru 

1 jajko 

2 szklanki mąki 

niebieski i zielony barwnik spożywczy 

forma koła 

łyżka aromatu migdałowego 

 

Przygotowanie: 

Piekarnik rozgrzej do ok. 160 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ubij masło 

z cukrem na puch. Zmiksuj aromat migdałowy z jajkiem. Dodaj mąkę i podziel ciasto 

na dwie części, przełóż do dwóch misek. Do jednej porcji dodaj barwnik niebieski, do 

drugiej zielony. Uformuj dwie kule, a niebieskie ciasto rozwałkuj na około 1,5 cm 

grubości. Kawałki zielonego ciasta delikatnie wciskaj w ciasto niebieskie, rozwałkuj 

na około 0,5 cm grubości. Wytnij kółka i piecz przez 8-10 minut. 

 

 Czynności higieniczno – porządkowe – proszę zwrócić uwagę dziecka na uprzątnięcie 

miejsca pracy (sprzątamy produkty po pieczeniu lub chowamy plastelinę na miejsce) i 

na dokładne umycie rąk. 

 

Opracowała 

Anna Drożdżewicz 


