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Nasza planeta 20.04 2020 – 24.04.2020 r

             22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

Drodzy Rodzice

Okres pobytu dziecka w przedszkolu to najbardziej optymalny czas na 
kształtowanie u niego postaw prospołecznych i proekologicznych. Dziecko 
poszerza wówczas krąg swoich zainteresowań poza obszar posiadanej już 
wiedzy i doświadczeń, co sprzyja przyswajaniu przez niego nowych 
umiejętności i wiedzy oraz kształtowaniu określonych postaw. Poprzez zbliżanie 
dziecka do świata przyrody, ukazywanie jej piękna, uświadamianie 
różnorodności i współzależności organizmów kształtujemy u niego właściwy 
stosunek do roślin i zwierząt oraz wyzwalamy poczucie odpowiedzialności za 
najbliższe otoczenie przyrodnicze. Poprzez obcowanie dziecka ze światem 
roślin i zwierząt oraz przyrodą nieożywioną rozwijamy jego wrażliwość na 
piękno otaczającej nas przyrody oraz uczymy go obcowania ze środowiskiem 
naturalnym. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na rozwijanie u dziecka 
poczucia odpowiedzialności za zasoby naturalne środowiska oraz racjonalne z 
nich korzystanie . Poprzez realizację treści edukacyjnych z zakresu ekologii, 
mamy ogromne możliwości kształtowania postaw proekologicznych wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej planety, w sposób świadomy przygotowując 
ich do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warto pamiętać przy tym o 
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włączaniu we wszystkie działania środowiska rodzinnego dziecka, a także 
współpracę ze środowiskiem lokalnym w tym zakresie np. kształtowanie 
właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego - 
segregowanie śmieci i wrzucanie do odpowiednich pojemników; W tym 
tygodniu przygotowałyśmy kilka propozycji zabaw i informacji dotyczących 
zagadnień związanych z dbałością o naszą planetę

JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY!

Zabawy na dobry humor

 Dziecko dostaje gazetę którą wykorzysta w zabawie ruchowej przy dowolnej  
muzyce:

 Wiatr-dziecko dmucha na gazetę aby poruszała się jak liście na wietrze
 Pada deszcz-stukanie w gazetę- słabo lub mocno
 Parasol- chowanie się pod gazetą-parasolem
 Kałuża - przeskakiwanie między rozłożonymi gazetami
 Taniec na gazecie
 Chodzenie ze złożona gazetą na głowie
 Wykonanie papierowych kulek i wrzucanie ich do pojemnika
 Własne ćwiczenie z wykorzystaniem gazety

„Czy jesteś przyjacielem przyrody?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie 
na podstawie doświadczeń  i opowiadania.
                               Wielka przygoda małej Zosi
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Po wysłuchania opowiadania odpowiedzcie na kilka pytań na pewno wam 
się uda:

 Jakie zwierzątka wystąpiły w opowiadaniu?
 Czy dobrze postąpiła Zosia zamykając biedronkę w pudełku?
 Co przyśniło się Zosi?
 Czy Zosia zrozumiała swoje niewłaściwe zachowanie?
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Narysuj swojej biedronce nóżki i tyle kropek ile masz lat, policz 
kropki
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 Zabawa posłuchaj zdań dotyczących otaczającego nas świata i oceń  „Czy 
to prawda, czy nieprawda?” jeśli prawda unieś prawą rękę do góry, jeśli 
nieprawda  unieś lewą rękę do góry.  

 Wolno  łamać gałęzie drzew i krzewów.
  Rzucamy śmieci na chodniki i  trawniki.
 Możemy  zrywać kwiaty będące pod ochroną.
  Nie płoszy zwierząt w lesie.
  Musimy segregować śmieci przed wyrzuceniem.
 Powinniśmy dbać o naszą planetę .

Masażyk relaksacyjny

Wspinał się pajączek po rynnie . 
 Dzieci „wędrują” palcami od dołu ku górze  po plecach kolegi/ koleżanki. 
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka.    
 Układają obie dłonie płasko na plecach i szybko przesuwają je w dół 
Zaświeciło słoneczko.                             
 Masują plecy ruchem okrężnym. 
Wysuszyło pajączka, rynnę i…              
 Masują plecy tak długo, aż poczują ciepło. 
dalej wspinał się pajączek po rynnie.    
Zaczynają masaż od początku.

CIESZĘ SIĘ PIĘKNĄ I ZDROWĄ ZIEMIĄ!

„Jak wygląda Ziemia?” – oglądanie modelu Ziemi – globusa. 
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„Co to jest?” – rysowanie palcem na plecach. Doskonalenie sprawności 
manualnej. 

Zachęcamy do wspólnego śpiewu i zabawy z piosenką

Piosenka „Nasza planeta” – Śpiewające Brzdące

1. Nasza planeta wzywa nas,
 Na Ziemi misję zacząć czas
 Wołamy głośno S.O.S.
 Pomoc potrzebna Ziemi jest.
 Ref. Trzeba nam zieleni,
 Czystej atmosfery,
 Segregacji śmieci,
 Pomogą w tym dzieci.

2. Ekologiczna misja trwa,
 Sadzimy drzewa gdzie się da.
 Wołamy głośno S.O.S. 
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
 Ref. Trzeba nam zieleni,
 Czystej atmosfery,
 Segregacji śmieci,
 Pomogą w tym dzieci. (2x)

Piosenka melodia  https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Drzewo smutne – drzewo wesołe / dorysowywanie elementów

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
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„Zgaduj – zgadula” –   odpowiedz która z podanych odpowiedzi jest 
prawidłowa.

1. Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię 
cukierkiem. Zjadłeś cukierek, a papierek:
- rzuciłeś na trawę
- zakopałeś w piaskownicy
- wrzuciłeś do kosza.

2. Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
- schować kartonik tak, aby go nie było widać
- zakopać kartonik w ziemi
- zabrać kartonik z powrotem do domu

3. W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
- można sobie zedrzeć gardło
- można wystraszyć zwierzęta
- można przestraszyć grzybiarzy

4. Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc:
- podchodzisz aby go pogłaskać
- przepędzasz zwierzę
- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych

5. Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to:
- sarna 
- jeż
- krowa

6. Ptak, który nie mieszka w lesie, to:
- dzięcioł
- łabędź
- sowa

Woda wokół nas

Wesołe zabawy z wodą , puszczanie baniek mydlanych -ćwiczenie oddechowe 
przy dźwiękach spokojnej muzyki relaksacyjnej.
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 Wyjaśnienie dzieciom z wykorzystaniem ilustracji, w jaki sposób woda 
krąży w przyrodzie. Kiedy słońce ogrzewa ziemię woda z rzek, jezior, mórz i 
naszej skóry paruje . Wtedy w powietrzu unosi się ogromna ilość maleńkich 
kropelek wody, które tracąc ciepło łączą się ze sobą tworząc chmury . Jeśli taka 
chmura spotka na swej drodze ciepłe powietrze, rozprasza się i paruje. Kiedy 
jednak spotka zimne powietrze, tworzące ją krople łączą się i stają się zbyt 
ciężkie, aby utrzymać się w powietrzu –wtedy spadają na ziemię jako deszcz . 
Jeśli powietrze napotkane przez chmurę jest bardzo, bardzo zimne, wtedy 
kropelki wody zamieniają się w maleńkie kryształki lodu i spadają na ziemię 
jako śnieg . Woda z roztapiającego się śniegu oraz woda deszczowa nawadnia 
ziemię i daje wzrost roślinom , a jej nadmiar spływa do rzek, jezior i mórz.

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików:
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Obieg wody w przyrodzie

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

Niezwykła podróż kropelki

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ

Zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię „Wodne stworki”.  Dziecko 
otrzymuje kartkę papieru i kapie na nią kilka kropli niebieskiej farby rozrobionej 
w dużej ilości wody. Następnie rozdmuchuje krople za pomocą słomki do 
napojów, tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dziecko dorysowuje swoim 
stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki itp.). Następnie 
dziecko prezentuje swoją prace i opowiada o niej. 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ
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CZY TO SIĘ  JESZCZ E PRZYDA? – Recykling

Ważne jest segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników. Kiedy 
odpady są posegregowane, można z nich stworzyć nowe rzeczy. Ponowne 
wykorzystanie i przetworzenie odpadów nazywane jest recyklingiem. 
Prezentacja znaku  recyklingu.

Prosimy o przeczytanie wiersza i rozmowę 

Robimy porządki 
Wszystkie dzieci, nawet duże
Posprzątają dziś podwórze
A dorośli pomagają
Śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony
Cały szkiełkiem wypełniony
W żółtym worku jest bez liku
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Niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek- wiecie
papierowe zbiera śmieci.

My przyrodę szanujemy
Śmieci więc segregujemy
Z ekologią za pan brat
Mama, tata, siostra, brat.
Siostra, mama, tata, brat.

Co wrzucamy do odpowiednich pojemników:

Niebieski – papier
Żółty – plastik i metal
Biały i zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
Brązowy – odpadki organiczne
Czarny – zmieszane
S – specjalne odpadki

Zabawa dydaktyczna „Robimy porządki ”.
Na podłodze rozłożone są różne pudełka, butelki, gazety, plastikowe torebki itp. 
Oraz pojemniki z napisami: makulatura, plastik, szkło. Dzieci oglądają 
porozrzucane śmieci, omawiają, z czego są zrobione. N. pokazuje dzieciom 
pojemniki na odpady i wspólnie z dziećmi ustala, co powinno znaleźć się w 
każdym koszu. Przy muzyce dzieci spacerują po całej sali i „Robią porządki”- 
zbierając i segregując śmieci do pojemników.
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Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików:

Ekologiczny dom - bajka edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Czysto ładnie i bez śmieci rady Pana śmietnika dla wszystkich  dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

PO CO NAM PRĄD?

„Po co nam prąd?” – rozmowa na temat sposobów wykorzystania prądu i 
zasad korzystania z urządzeń elektrycznych na podstawie doświadczeń dzieci  i 
opowiadania Grzegorza Kasdepke  „Pstryk” .Zachęcamy do przeczytania  
opowiadania i rozmowy z dzieckiem.
Pstryk 

– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny 
czajnik. Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – 
a potem zapadła ciemność. I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować 
lodówka i pralka, przestał działać komputer, i nawet Junior przestał sapać, choć 
nie był przecież na prąd. Widać, wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. 
Pierwsza odezwała się babcia Marysia. – Dominik! – zawołała z dużego pokoju. 

– To twoja sprawka?! – Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie 
Dominik. – O czym?! 
– Głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności! – Mogę 
nie mówić... – mruknął Dominik. – Hau! – dodał mu otuchy Junior. Zza drzwi 
dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach – i 
naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się, jak po 
przebudzeniu z krótkiej drzemki, i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior 
zmrużyli oczy. – Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni 
– żebyś nie włączał tego czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą 
elektrycy i wszystko naprawią! A na razie trzeba uważać! Bo przewody 
elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?! 
– Hau! – uspokoił ją Junior. Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała 
Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza część wykładu musiała odbyć się 
w łazience.

– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik. – Na przykład 
najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby 
suszarka wpadła do wanny, to... Junior zawył rozpaczliwie, dając do 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
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zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka wpadła do wanny. – Tak 
samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do 
dziurek od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli 
zobaczę kiedyś, że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery! 

Junior, gdyby było to możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos 
oraz całego siebie. – Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie 
Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo 
taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, 
i... słuchasz mnie? – Hau... – odszczeknął zrezygnowany Junior. – No tak, może 
to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze jest jedno: 
nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś? – Hau! – zapewnił Junior. Po 
czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła – i wykład został 
zakończony. 
Jakie urządzenia elektryczne wystąpiły w opowiadaniu
 Jakie zasady korzystania z urządzeń elektrycznych przekazał Dominik 
Juniorowi?

„Cicho – sza” – nauka mówienia szeptem. 
Dziecko spaceruje po pokoju na umówiony sygnał  szeptem mówi podawane  
przez dorosłego słowa np. planeta, ziemia, woda. wiatr.  Kontynuując grę, dzieci 
spacerują po pomieszczeniu i na podany sygnał wypowiadają kolejne słowa z 
normalnym natężeniem głosu,  Zabawę możemy powtarzać kilka razy. Na z 
zakończenie  dziecko  mówi szeptem: Jestem przyjacielem przyrody.

CIESZĘ SIĘ PIĘKNĄ I ZDROWĄ ZIEMIĄ!

Posłuchajcie uważnie wiersza „Dbam o ziemię ” i odpowiedz na pytanie Co 
możemy  zrobić dla Ziemi?

Dbam o Ziemię!  Agata Dziechciarczyk

W moich rękach Ziemia cała
Oby nigdy nie płakała
Oby czysta zdrowa była
Bym i ja była szczęśliwa
 
Co mam robić – prosta rada
Mam pamiętać o odpadach
Co możliwe mam przetwarzać
Jak najmniej śmieci wytwarzać
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Mam oszczędzać wodę z kranu
I nie chlapać bez umiaru
Światło gasić, kiedy trzeba
Ziemi stale nie podgrzewać
 
Bo nam grozi ocieplenie
I lodowców roztopienie
A gdy klimat zmieni Ziemia
Rozpoczniemy od kamienia

Aby nasza planeta była czysta do wspólnych zabaw można wykorzystać 
różnorodne surowce wtórne dzieci podają przykłady np. kolorowe nakrętki, 
kubeczki po jogurtach, puste butelki, różnorodne kartoniki… są świetnymi 
akcesoriami do wykorzystania w zabawie. Wykorzystując  je możemy świetnie 
się bawić a równocześnie dbać o nasze najbliższe otoczenie.

Jak je wykorzystać oto kilka podpowiedzi:

Sortowanie po kolorach

Zabaw sprzyjająca nauce oraz utrwaleniu znajomości kolorów. Jest tez dobrym 
ćwiczeniem paluszków dziecka. Chodzi o to by kolorami posortować nakrętki 
na kupki według kolorów, można je później policzyć, określić których jest 
więcej , których mniej.
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Powtórz wzór

Dorosły układa pewien wzór, schemat kolorystyczny zadaniem dziecka jest go 
odwzorować. Rozpocznijcie od 1-2 kolorów, 3-4 elementów, przechodząc do 
coraz bardziej skomplikowanych wzorów. Całość dostosujcie do wieku 
Waszego dziecka

Przedłuż wzór

 Podobnie jak w poprzedniej zabawie dorosły układa ciąg nakrętek wg. 
określonego przez siebie schematu, zadaniem dziecka jest odkryć schemat i 
przedłużyć powstały wzór.

Łowienie nakrętek

Zabawa świetnie wpływa na precyzję ruchów dziecka, a dodatkowo jest świetną 
atrakcją,  sprzyja ona  rozwojowi motoryki ręki, oceny na oko, precyzji ruchów i 
poprawie humoru, przecież wszystkie dzieci lubią  chlupać się w wodzie!

Wykładanie figur, cyfr, liter podobnych na wzór

Poproście dziecko by układało dowolne wzory lub znane mu cyfry i litery. 
Starsze dzieci mogą układać wymyślone wzory. Ograniczeniem jest tylko ich 
wyobraźnia. Dorosły może układać wzory, w których pozostawi wolne miejsca, 
a zadaniem dziecka będzie je uzupełnić.
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Gra w kapsle – to świetna zabawa dla całej rodziny- tor można ułożyć 
według własnych pomysłów.

Butelkowe kręgle – do zabawy można wykorzystać puste plastikowe butelki 

Co można jeszcze można zrobić z odpadów, do czego można je wykorzystać? 
(instrumenty, zabawki, liczmany )Zachęcamy do działania i podzielenia się z 
nami efektami waszej pracy (mile widziane zdjęcia waszych prac)
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Kilka propozycji zabaw i ćwiczeń na wesoło:

Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

SKACZEMY, BIEGNIEMY

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

NAJPIERW SKŁON

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

JK Sport Zabawy z dzieckiem w domu

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 

Mamy nadzieję, że fajnie spędzacie czas  w zdrowiu i radości, ze swoją 
najbliższą rodziną. Bardzo się cieszymy, że korzystacie  z naszych propozycji 
zabaw i zadań. Dziękujemy Wam bardzo za zdjęcia z waszymi działaniami. 
Dzięki nim wiemy, że czas spędzany w domu z bliskimi, jest czasem wspólnych 
rodzinnych zabaw.  Zachęcamy pozostałe dzieci do kontaktu z nami: piszcie i 
wysyłajcie zdjęcia! Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dużo zdrowia oraz 
wspaniałego kolejnego tygodnia. Bardzo za Wami tęsknimy.

                                                                                          Pani Karina i Pani Ewa

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
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