
Propozycje działań i zabaw edukacyjnych
14.04.2020 –17.04.2020

Temat: Dbam o moją planetę

Wtorek 14.04.2020

1. Zabawa ruchowa „Rozruszanka”
Sprawdzimy czy mamy ze sobą:
Ręce?  /wyciągamy ręce przed siebie i machamy/
Nogi? / dotykamy nóg i tupiemy nimi/
Głowy? / dotykamy głowy i potrząsamy nią/
Biodra? / bierzemy się pod boki i kręcimy biodrami/

2. „Jak wygląda ziemia?” - zapoznanie z globusem. 
Ziemia jest podobna do globusa, ale jest dużo większa, dlatego możemy na niej mieszkać.
Omawiamy  kształt  ziemi,  oglądając  globus.  Szukamy  mórz,  jezior,  oceanów,  wysp,
kontynentów, Polski. Tu jest nasz dom o który musimy dbać.
https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk

3. Poszukajmy w domu przedmiotu w kształcie kuli.
Znaleziony przedmiot możemy toczyć, „robić bączka”, podrzucać i łapać, rzucać do celu.

4.  Słuchamy  piosenki„Nasza  planeta” –  rozmawiamy  z  dzieckiem  na  temat  jej  treści
O co prosi ziemia? Jak można jej pomóc ? Co mogą zrobić dzieci?

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv
%3D1MZovZPTP7I&psig=AOvVaw1D3TCfBr3EXQ3AgU3RYcGu&ust=15862539249260
00&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwio0IK_xtPoAhWKyyoKHfizD38Qr4kDegQIAR
Aw

Tekst piosenki:
I. Nasza planeta wzywa nas, na ziemi misję zacząć czas
Ref. Wołamy głośno „SOS”, pomoc potrzebna ziemi jest. Trzeba nam zieleni, czystej 
atmosfery, segregacji śmieci, pomogą w tym dzieci
II. Ekologiczna misja trwa, sadzimy drzewa, gdzie się da
Ref. Wołamy głośno........
                                                                                                                                                       
5. Zabawa „Zanieś na swoje miejsce”
Wkładamy  do  worka,  pudełka  lub  pojemnika  kilka  przedmiotów  mających  stałe  znane
dziecku miejsce np. książka, ręcznik, but, klocek itp. Dziecko nie może wiedzieć co się w nim
znajduje. Wyjmujemy po jednej rzeczy i pytamy dziecko : Co to jest?
Zanieś na swoje miejsce.
Za każdym razem po odłożeniu przedmiotu na miejsce chwalimy dziecko.
6. Zabawa ruchowa do muzyki. Dziecko naśladuje swoimi ruchami ptaszka. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1MZovZPTP7I&psig=AOvVaw1D3TCfBr3EXQ3AgU3RYcGu&ust=1586253924926000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwio0IK_xtPoAhWKyyoKHfizD38Qr4kDegQIARAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1MZovZPTP7I&psig=AOvVaw1D3TCfBr3EXQ3AgU3RYcGu&ust=1586253924926000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwio0IK_xtPoAhWKyyoKHfizD38Qr4kDegQIARAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1MZovZPTP7I&psig=AOvVaw1D3TCfBr3EXQ3AgU3RYcGu&ust=1586253924926000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwio0IK_xtPoAhWKyyoKHfizD38Qr4kDegQIARAw
https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk


Środa 15.04.2020

1.Do czego służy woda?- słuchamy„ Piosenka o zdrowej wodzie”

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g

I. Wodę w kranie mamy na zawołanie
Możesz się napić moje ty kochanie
Bo zdrowa woda siły a jakże ci doda
Życie ocali kiedy słońce pali.
Ref. Zimna woda siły doda jest do picia i do mycia.
Do żeglowania do pływania, podlewania i pluskania
II. Pasta do zębów i mydło to trochę za mało
Woda potrzebna by umyć swoje ciało
I nic nie urośnie na polach przecież to wiemy
Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi.
Ref. Zimna woda.....
III. Niech reklamują sobie słodkie napoje
A my mądre dzieci i tak wiemy swoje
Przybyła nareszcie do nas ta mądra moda
Najlepsza na świecie jest właśnie woda.
Wspólne zastanawianie się jak można oszczędzać wodę:
- mycie pod prysznicem – zamiast w wannie
- zakręcanie kranu kiedy myjemy zęby
- mycie naczyń w zlewozmywaku, a nie pod bieżącą wodą
- naprawianie uszczelek, dbanie by woda nie kapała
- dbanie o czystość rzek

2. Jaka jest woda? (oglądanie, wąchanie, smakowanie) czy wodę można złapać w ręce?
 Proponowane zabawy badawczej z wodą:

- przelewanie  –  obserwowanie  jak  zmienia  się  określona  ilość  wody  
w naczyniach o zróżnicowanej wielkości;

-  co rozpuszcza się w wodzie? próby rozpuszczania  w wodzie substancji(cukier, kasza,
olej, mąka, piasek), zachęcanie dziecka do mieszania łyżką. Określanie jak zmieniła
się woda;

- Smakowanie-  nalewamy  wodę  do  3  naczyń,  przygotowujemy  cukier  i  ćwiartkę
cytryny. Dajemy dziecku do spróbowania wodę i  ustalamy,  że nie ma ona smaku.
Następnie do jednego naczynia wsypujemy trochę cukru, mieszamy i dajemy dziecku
do spróbowania. Smak wody określamy jako słodki. Do kolejnego naczynia dodajemy
kilka kropl soku z cytryny, dajemy dziecku do spróbowania. Woda stała się kwaśna.

- „Uciekająca  woda” Ile  wody  może  się  wylać  z  kranu,   kiedy  będziemy  np.  jeść
kanapkę ? Odkręcamy z dzieckiem  kran w łazience w taki sposób, by woda kapała po
kropelce do pustego podstawionego naczynia wracamy i sprawdzamy ilość wody w
misce.

Uwaga! Nie zapominamy o tym, by wdrażać dziecko w porządkowanie miejsca pracy- 
zbierania rozsypanych materiałów i wycierania ściereczką rozlanej wody

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g


3. Co  to za dźwięki? ćwiczenia słuchowe
- szum wody z kranu
https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-
OviCclRyKF1&index=2
 - kapanie wody
https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-
OviCclRyKF1&index=1
- szum strumyka
https://www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-
OviCclRyKF1&index=5&t=0s
-szum morza
https://www.youtube.com/watch?v=owrDXYvcxig

4. Zabawa ruchowa „Podaj butelkę” –  Stajemy z dzieckiem naprzeciwko siebie i turlamy
stopami butelkę do siebie naprzemiennie. 

5. Wykonanie butelki sensorycznej- potrzebujemy butelki z mocnego plastiku, oleju, wody
oraz  wszelkich  małych  elementów:  koraliki,  muszelki,  brokat,  cekiny,  piasek,  małe
pomponiki, małe figurki. Nalewamy ¾ butelki wody, odrobinę oleju, następnie zachęcamy,
aby  dziecko  wrzucało  do  butelki  małe  przedmioty.  Zwracamy  uwagę  na  bezpieczeństwo
dziecka,  aby nie  wkładało  nic  do ust.  Kiedy butelka jest  gotowa,  najlepiej  użyć kleju na
gorąco  bądź  innego,  dzięki  któremu  zakrętka  przyklei  się  do  butelki  bez  ryzyka  jej
odkręcenia.  Kiedy  butelka  jest  gotowa  zachęcamy  dziecko  do  manipulowania  nią,  aby
przedmioty w niej efektowanie „pływały”.

Pomysły na zrobienie butelki: https://kreatywnymaks.blogspot.com/2015/06/sensory-bottle-
butelki-sensoryczne.html

6. Zabawa naśladowcza „Zakręcam kran” 
Ćwiczenia  sprawności  dłoni  w nadgarstku.  Możemy zachęcać  też dziecko do odkręcania
pojemników, butelek. Można ukryć w nich małą niespodziankę.

7. Zabawy z literką „W w”  Przygotowujemy przedmioty na literkę w np. wiadro, wazon,
walizka, worek, waga itp. Prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy dziecko
do powtarzania. 
Nazywamy  przedmioty  na  literkę  „w”,  które  uda  się  odszukać  w  najbliższym  otoczeniu
(przedmioty, obrazki). Prosimy, by dziecko wyklaskało ich nazwy sylabami i policzyło je.
Wyróżniamy   głoskę,  którą  słychać  na  początku  i  na  końcu  wyrazu.  Literki  W  w,
odszukujemy w  książeczkach,  gazetach.
Piszemy  grubym  pisakiem  literki  W  w,  zachęcamy  dziecko  do  ich  ozdobienia   np.
wałeczkami z plasteliny, masy solnej ( może uda się wygiąć literkę w z drucika.)
Szablon litery: https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-litera-w.html

Spotkanie z literką W  jest tutaj : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UfYPTvHNwNI
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-litera-w.html
https://kreatywnymaks.blogspot.com/2015/06/sensory-bottle-butelki-sensoryczne.html
https://kreatywnymaks.blogspot.com/2015/06/sensory-bottle-butelki-sensoryczne.html
https://www.youtube.com/watch?v=owrDXYvcxig
https://www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-OviCclRyKF1&index=2


Karta pracy:

Źródło: opracowanie własne (Generator kart pracy)

8.„Czyste morze”- zabawa plastyczna 

- Rysowanie linii prostych i falistych palcem zamoczonym w farbie, pisakiem, kredką;

- Układanie pociętych kawałków włóczki, sznurka na liniach prostych i falistych 
narysowanych na papierze.

Czwartek 16.04.2020

1.Co zrobić ze śmieciami? Oglądanie bajki edukacyjnej„Rady na odpady”
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40Nr1nNTo
AhXho4sKHexhAh4QwqsBMAN6BAgLEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3D0WS8vo0iD2k&usg=AOvVaw2Uw0WRJsYey7ySw2U0nMrZ
 W jaki sposób segregujemy śmieci w naszym domu? Gdzie trafiają posegregowane śmieci?

2.Zabawa „Segregujemy śmieci”. 
Przyporządkowywanie śmieci do odpowiednich pojemników. Można okleić pudełka na 
odpowiedni kolor.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40Nr1nNToAhXho4sKHexhAh4QwqsBMAN6BAgLEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0WS8vo0iD2k&usg=AOvVaw2Uw0WRJsYey7ySw2U0nMrZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40Nr1nNToAhXho4sKHexhAh4QwqsBMAN6BAgLEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0WS8vo0iD2k&usg=AOvVaw2Uw0WRJsYey7ySw2U0nMrZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40Nr1nNToAhXho4sKHexhAh4QwqsBMAN6BAgLEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0WS8vo0iD2k&usg=AOvVaw2Uw0WRJsYey7ySw2U0nMrZ


Obrazki: śmieci do segregowania są tutaj:
https://lublin.toys/wp-content/uploads/2019/09/segregacja-3-900x1286.jpg
kosze:

Źródło: https://mpo.krakow.pl/pl/edukacja/segregacja

Włączamy  dziecko  do  codziennego  dbania  o  porządek  wokół  siebie,  może  pomagać
podczas robienia porządków, sprzątania, wrzucać śmieci do odpowiedniego kasza. Jeśli
jest  taka  możliwość,  dziecko  może  wynieść  śmieci  razem  z  rodzicem,  następnie
obserwować  śmieciarkę,  które  wywozi  śmieci.  Rozmawiamy  z  dzieckiem  dlaczego
segregujemy śmieci, gdzie one trafią, co się z nimi dzieje. 

Warto obejrzeć bajkę o Segregacji śmieci: https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc

3. Zabawy z gazetami np.:
- dmuchamy na gazetę
- wydobywamy z gazety różne odgłosy poprzez  uderzanie palcami i cała dłonią, 

pocieranie, pstrykanie, darcie itp. 
- maszerujemy trzymając gazetę na głowie plecach
- przeskakujemy przez gazetę
- zgniatamy gazety w kule podrzucamy, łapiemy, rzucamy do celu, obrzucamy się 

kulkami
- kawałki czarno białych i kolorowych gazet, kulki z gazet możemy wykorzystać do  

(wyklejania, układania kompozycji, rytmów)

4. „Stworek Śmieciorek” zabawka ze śmieci np. kubków po jogurcie, plastikowej butelki, 
zakrętek, kartonowych pudełek.

Przykładowe zabawki ze śmieci można znaleźć tutaj:

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzsp.goniadz.pl
%2F2013_2014%2Fsmieci%2Falbum%2Fslides
%2FDSCF2778.html&psig=AOvVaw2tJcoNp_P68dqGXx9biRq5&ust=1586411225661000

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzsp.goniadz.pl%2F2013_2014%2Fsmieci%2Falbum%2Fslides%2FDSCF2778.html&psig=AOvVaw2tJcoNp_P68dqGXx9biRq5&ust=1586411225661000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjdye29kNjoAhWNH5oKHZKlCQcQr4kDegUIARCiAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzsp.goniadz.pl%2F2013_2014%2Fsmieci%2Falbum%2Fslides%2FDSCF2778.html&psig=AOvVaw2tJcoNp_P68dqGXx9biRq5&ust=1586411225661000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjdye29kNjoAhWNH5oKHZKlCQcQr4kDegUIARCiAg
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
https://mpo.krakow.pl/pl/edukacja/segregacja
https://lublin.toys/wp-content/uploads/2019/09/segregacja-3-900x1286.jpg


&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjdye29kNjoAhWNH5oKHZKlCQcQr4kDegUIAR
CiAg

5. Zabawy naśladowcza przy muzyce „Dziś za oknem deszczyk pada”. Potrzebne są: małe 
pojemniki z ryżem, kaszą, aby dawały dźwięk grzechotki, worek na śmieci i pałeczki. Rodzic 
zachęca dziecko, aby naśladowało jego ruchy zgodnie z rytmem piosenki. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jksMeXENVpY 

Piątek 17.04.2020

1.Słuchanie wiersza „Obietnica” I. Salach 
Rozmowa  z dzieckiem  o niebezpieczeństwach zagrażających środowisku ze strony 
człowieka /śmiecenie, płoszenie zwierząt, zanieczyszczanie wody/ oraz o tym jak ich uniknąć 
„Gdy do lasu pójdą dzieci, 
żadne w lesie nie naśmieci, 
bo papierki i butelki 
dają pożar czasem wielki. 
Każdy malec obiecuje, 
że przyrodę uszanuje. 
Nie wystraszy w lesie zwierza, 
co do wody właśnie zmierza. 
Nie zabrudzi rzeki także. 
Dba o czystość, dba, a jakże. 
A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę.
Trzeba zawsze utrzymywać porządek”

2.Wesoła gimnastyka – przygotowujemy tekturową rurkę po ręczniku papierowym 
ewentualnie kawałek sznurka
Proponowane ćwiczenia:
− unoszenie w górę i przed siebie rąk trzymających za brzegi rurkę 
− wychylanie ciała na boki z rękami uniesionymi nad głową, trzymającymi oburącz rurkę
− skłony tułowia do podłogi  z rękami prostymi w łokciach trzymającymi rurkę
-przechodzenie do przodu i do tyłu przez rurkę
 -w siadzie: przekładanie rurki w bok, chowanie za plecami, położenie przed sobą, trzymanie
rurki stopami  
- przeskakiwanie przez rurkę obunóż, próby przeskoczenia na jednej nodze z pomocą 
-ćwiczenie w leżeniu na brzuchu: trzymanie rurki przed sobą, w obu dłoniach, nad podłogą,
przy wyprostowanych łokciach. 

ćwiczenia w parze:

- siad skrzyżny,  siedzimy naprzeciw siebie − trzymanie rurki  w rękach za końce i
przeciąganie jej na swoją stronę,

- siad podparty z tyłu siedzimy naprzeciw - przeciąganie rurki stopami na swoją stronę. 

3. Masaż relaksacyjny:

Płynęła sobie rzeczka [palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę]
Świeciły dwa słoneczka [rysujemy dwa kółka]

https://www.youtube.com/watch?v=jksMeXENVpY
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzsp.goniadz.pl%2F2013_2014%2Fsmieci%2Falbum%2Fslides%2FDSCF2778.html&psig=AOvVaw2tJcoNp_P68dqGXx9biRq5&ust=1586411225661000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjdye29kNjoAhWNH5oKHZKlCQcQr4kDegUIARCiAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzsp.goniadz.pl%2F2013_2014%2Fsmieci%2Falbum%2Fslides%2FDSCF2778.html&psig=AOvVaw2tJcoNp_P68dqGXx9biRq5&ust=1586411225661000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjdye29kNjoAhWNH5oKHZKlCQcQr4kDegUIARCiAg


Idą konie [palcami udajemy kroki konia]
Przeszły słonie [palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki]
Spadł deszczyk [palcami naśladujemy spadające krople]
Przeszedł dreszczyk? [łaskoczemy dziecko w boczki]
4. Wspólna zabawa z wykorzystaniem rysowanego wierszyka  „Dymek” E. M. 
Minczakiewicz
Ilustrujemy wiersz rysując, zachęcamy dziecko do kolorowania schematów, uzupełniania 
rysowania po śladzie
„Leci dymek przez kominek przez kominek,
A za dymkiem drugi dymek!
A za drugim trzeci dymek!
Lecą razem przez kominek!”
                

                         
Źródło: E.M. Skorek, Rysowane wierszyki
                                   

Dodatkowe propozycje:

 Wdrażamy dziecko do prac domowych, np. nakrywanie do stołu, przeliczanie talerzy, 
sztućców, segregowanie prania, dobieranie skarpetek, wycieranie kurzu, 
przygotowywanie kanapek itp.

 Ćwiczenia grafomotoryczne (pisanie po śladzie)- 
http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/

 Wyszukiwanie literek- https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2016/02/wyszukujemy-
litery-zabawa-na-utrwalenie.html

 Zabawy rozwijające małą motorykę- https://www.jaskoweklimaty.pl/15-zajec-i-
zabaw-usprawniajacych-rozwoj-dloni-i-motoryki-malej/

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka

https://www.jaskoweklimaty.pl/15-zajec-i-zabaw-usprawniajacych-rozwoj-dloni-i-motoryki-malej/
https://www.jaskoweklimaty.pl/15-zajec-i-zabaw-usprawniajacych-rozwoj-dloni-i-motoryki-malej/
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2016/02/wyszukujemy-litery-zabawa-na-utrwalenie.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2016/02/wyszukujemy-litery-zabawa-na-utrwalenie.html
http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/
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