
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa IIIA 

Temat kompleksowy na miesiąc kwiecień „Dbamy o naszą planetę” 

Termin: 20.04.2020-24.04.2020  

Cel główny: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan Ziemi i 

środowiska przyrodniczego. 

 

 

 



Propozycje zabaw z dziećmi: 

Wysłuchanie piosenki „ Świat w naszych rękach’’- eko piosenka 

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

Zajęcie z wykorzystaniem wiersza U.Piotrowskiej „Trampolinek w 

kosmosie”. 

Mknie Trampolinek w kosmos rakietą, 

żeby się z bliska przyjrzeć planetom. 

Patrzy jak krążą, krążą bez końca 

po swych orbitach wokoło Słońca 

i po kolei nazwy wymienia: 

najpierw Merkury, Wenus i Ziemia, 

Mars jest następny, za Marsem Jowisz 

( wierzyć możecie Trampolinkowi) 

i dalej Saturn, a za nim Uran, 

Wreszcie na końcu mamy Neptuna! 

mknie Trampolinek , goni komety, 

kosmos podziwia z okien rakiety. 

Zapas paliwa ma jeszcze spory, 

Chętnie odwiedza, więc gwiazdozbiory 

i Niedźwiedzicom, Dużej i Małej, 

zdjęcie za zdjęciem robi wspaniałe. 

Kurs teraz nowy na Księżyc bierze 

i już po chwili biega w kraterze, 

a za nim łazik w krok w krok się kreci, 

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


bo na zabawę ma wielkie chęci. 

Koniec zabawy, bo Ziemia wzywa! 

Czy ta wyprawa była prawdziwa? 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. Dziecko odpowiada na 

pytania np.:  

- Czym Trampolinek wybrał się w podróż? 

 - Czemu chciał się przyjrzeć? 

- Po czym krążą planety? 

- Dookoła czego krążą planety? 

- Jakie nazwy planet wymieniał Trampolinek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Zabawa ruchowa „ Po orbicie” 

Dziecko rysuje na kartce słońce. Kładzie go na dywanie. Dookoła 

słońca układa okręgi ze sznurka ( okręgi ze sznurka to orbity- 

drogami, po których poruszają się planety).Rodzic wspólnie z 

dzieckiem nazywa planety Układu Słonecznego: Merkury, Wenus, 

Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Dziecko- planeta 

przemierza drogę noga za nogą po poszczególnych orbitach, 

wymieniając nazwy planet. 

 

Słuchanie piosenki: „Ziemia to wyspa zielona” 

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

Zabawa muzyczna „Ekoinstrumenty” 

Dziecko wymienia znane mu grupy instrumentów muzycznych, 

których dźwięk wydajemy przez: - uderzanie, szarpanie lub pocieranie 

strun smyczkiem( instrumenty strunowe), 

- dmuchanie w instrument ( instrumenty dęte), 

- uderzanie w instrument dłonią lub pałką ( instrumenty perkusyjne). 

Zabawa „ Czy w moim pokoju mieszkają dźwięki?”:Przedmioty 

podzwaniające(klucze, kapsle itp.), przedmioty grzechoczące ( np.: 

połamane kredki w pudełku pionki do gry wsadzone do pudełka), 

przedmioty, w które można uderzać pałeczką: duże kartonowe 

pudełka, piłki).Dziecko szuka w pomieszczeniu pożądanego dźwięku 

opukując różne sprzęty. Próbuje różnych sposobów wydobywania 

dźwięków oraz sprawdza zależność głośności dźwięku od siły użytej 

do jego wydobycia. 

Praca techniczna „ Moja grzechotka” 

Dziecko ma trzy plastikowe butelki lub kubki po jogurcie. Do jednej 

butelki wsypuje ryż, do drugiej groch, a do trzeciej kaszę manną. 

Butelki zakręca ( lub zakleja kubek) i dowolnie ozdabia dostępnym 

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


materiałem. Zadaniem dziecka jest zagranie dowolnego rytmu na 

poszczególnych grzechotkach. 

Zabawa dydaktyczna „ Po dwa, po trzy” 

Zadaniem dziecka jest podanie odpowiedniej liczby przedmiotów 

znajdujących się w pokoju w określonym kolorze np.: wymień dwa 

przedmioty w kolorze żółtym. 

Zabawa ruchowa „ Wilczek” 

Rodzic mówi rymowankę: Leży wilczek na środku lasu. 

 Cichuteńko nie robiąc hałasu, 

 Podnosi ogon, unosi łapy. 

 Uciekaj, bo popadniesz w tarapaty! 

Po usłyszeniu ostatniego słowa dziecko ucieka. Zamiana ról. 

Zabawa paluszkowa, „ Co pokazują moje dłonie?” 

Rodzic układa ręce próbując utworzyć z nich jakąś postać lub kształt. 

Dziecko odgaduje, co to jest. Zamiana ról. 

Film edukacyjny „ W kontakcie z naturą”- dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?=zleExE18fqQ&t=39s 

Dzieci dowiadują się, co to jest ekologia i jak segregować śmieci. 

Zabawa „ Jak segregujemy śmieci?” 

Wykonanie pojemników do segregacji śmieci. Wykorzystanie trzech 

pudełek po butach. Dziecko okleja każde z nich innym kolorem 

papieru lub je maluje ( niebieski, zielony ,żółty).Gotowe pudełka – 

pojemniki na śmieci zostają ułożone na dywanie. Dziecko wrzuca 

śmieci, zwracając uwagę na właściwe przyporządkowanie(np.: 

niebieski – gazeta, kartka z zeszytu; zielony- szklana butelka; żółty- 

plastikowa butelka). 

 

https://www.youtube.com/watch?=zleExE18fqQ&t=39s


Zabawa ruchowa” Wielkie sprzątanie” 

Doskonalenie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, 

reagowania na sygnał.  

Dziecko w rytm muzyki chodzi po dywanie, na którym są 

porozrzucane gazety, na przerwę w muzyce podnosi jedna kartkę, 

zgniata ją w kulkę i wrzuca do przygotowanego kosza. 

Ćwiczenia z gazetami: 

Dziecko siedzi na dywanie, na którym są rozłożone gazety w różnych 

miejscach. Mówi rymowankę: 

Na mojej gazecie siedzę sobie, 

 Na mojej gazecie bębnię sobie, 

Na mojej gazecie śpię sobie, 

A kiedy usłyszę głośny ton 

( rodzic uderza ręką o podłogę) 

Uciekam stąd! 

( zmiana gazety na inną, w jak najkrótszym czasie). 

 

Taniec z kulką gazety. Przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie 

kuli na dłoni, utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze ( lewa, 

prawa). 

Słuchanie piosenki: „Ekodzieci”  

http://www.youtube.com/watch?v=OtP216HL2K4 

Zabawa matematyczna „Ile patyczków? „z wykorzystaniem 

wykałaczek lub patyczków higienicznych. 

Dziecko z patyczków układa na dywanie znane mu figury 

geometryczne. Po ułożeniu przelicz liczbę wykorzystanych patyczków. 

http://www.youtube.com/watch?v=OtP216HL2K4


 

Rozwiązywanie zagadek. 

WSZYSTKIE BARDZO GRZECZNE DZIECI 

WRZUCAJĄ W TO MIEJSCE ŚMIECI. 

PIŁKĘ RZUCASZ TEŻ DO NIEGO. 

CO TO JEST, ZATEM, KOLEGO?( kosz) 

 

PŁYNIE W KRANIE I STRUMYKU, 

W MORZU TEŻ JEST JEJ BEZ LIKU.( woda) 

  

MNIEJSZY LUB WIEKSZY, POROŚNIĘTY DRZEWAMI, 

W NIM SARNĘ CZY DZIKA SPOTKASZ CZASAMI. ( las) 

 

NA ŚCIANIE W GNIAZDKU MA SWE MIESZKANIE. 

PŁYNIE W PRZEWODACH, ŚWIATŁO NAM DAJE. ( prąd) 

 

Rozmowa rodzica z dzieckiem, jak możemy chronić naszą planetę. 

Oglądanie filmu „ Nasza Ziemia” 

Domowe przedszkole https://vod.tvp.pl/video/domowe-

przedszkole,nasza-ziemia,41969 

  

Przepis na” Ziemskie ciasteczka” 

Składniki: ¾ kostki miękkiego solonego masła, 2/3 szklanki cukru, 1 

jajko, 2 szklanki mąki, niebieski i zielony barwnik spożywczy, łyżka 

aromatu migdałowego, forma koła. 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969


Przygotowanie 

Piekarnik rozgrzewamy do 160 stopni i wykładamy blachę papierem 

do pieczenia. Ubijamy masło z cukrem na puch. Miksujemy aromat 

migdałowy z jajkiem. Dodajemy mąkę i dzielimy ciasto na dwie części, 

przekładamy do dwóch miseczek. Do jednej porcji dodajemy barwnik 

niebieski, do drugiej barwnik zielony. Formujemy dwie 

kule.Niebieskie ciasto rozwałkowujemy na około 1,5 cm grubości. 

Kawałki zielonego ciasta delikatnie wciskamy w ciasto niebieskie, 

rozwałkowujemy na około 0,5 cm grubości. Wycinamy kółka i 

pieczemy przez około 8-10minut. 

Smacznego. 

 

 

 

 

 

Zabawa rozwijająca orientację w schemacie własnego ciała i 

przestrzeni „ Rozróżniam kierunki” z wykorzystaniem plastikowych 

nakrętek. 

Rodzic układa nakrętkę przed sobą za sobą z lewej strony, prawej 

strony.Następnie dziecko układa nakrętki na dywanie zgodnie z 

instrukcją dorosłego np.: na środku, w prawym górnym rogu dywanu. 

 

Konkurs ekologiczny 

Przykładowy zestaw pytań: - Wymień „trucicieli’’ powietrza, 

- Komu i dlaczego przeszkadza hałas?, 

- Gdzie wyrzucamy papiery, puszki po napojach, szkło?, 



- Dlaczego należy segregować śmieci?, 

- Dlaczego trzeba chronić lasy?, 

- Gdzie powinno się wywozić śmieci, odpadki?, 

- Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę?, 

- Co powstaje z przetworzonej makulatury?, 

- Jak można spędzać czas w lesie?, 

- Wymień pojazd, który nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. 

 

Zdobycie odznaki - Przyjaciel Przyrody 

 



 

Słuchanie piosenki „ Święto ziemi” i „ Świat w naszych rękach” 

https://www.youtube.com/watch?v=nc3PJsxNaA 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nc3PJsxNaA
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


 



Słówka z języka angielskiego 

Paper-papier 

Plastic-plastik 

Glass – szkło 

Place –miejsce  

Oglądanie filmu edukacyjnego o segregacji śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y-qQYUA 

Słuchanie piosenek „How to Recycle?”- Song for Kids, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw 

Reduce reduse Recycle Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8I3RzE 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Zabawy rozwijające funkcje poznawcze „ I co dalej?“ 

Zauważenie i kontynuowanie rytmu. Rodzic rozkłada przed dzieckiem 

kredki w szeregu w powtarzającej się sekwencji: niebieska, czerwona, 

żółta. Dziecko ma za zadanie rozpoznać rytm i kontynuować go. 

Zabawa pantomimiczna „ Zaczarowany kapelusz” 

Rodzic zakłada kapelusz na głowę i mówi:  

Dziś kapelusz mam na głowie, 

Zaraz prawdę wam powie. 

Rodzic wyjaśnia, że kapelusz jest magiczny i posiada moc zmian. 

Rodzic przedstawia ruchem wybraną przed siebie postać, a dziecko 

odgaduje, kim lub czym jest rodzic. Zamiana ról. 

Zabawa „ Szukamy skarbu z mapą ‘’ 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y-qQYUA
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8I3RzE


 Rodzic przygotowuje mapę mieszkania, pokoju i zaznacza na niej 

miejsce ukrycia jakiegoś skarbu. Dziecko posługując się nią musi go 

odnaleźć. 

Zagadki, –„ O czym myślę?” 

Rodzic opowiada dziecku o czymś nie podając definicji i prosi, by 

zgadło, o czym mowa np.: - myślę o czymś, co jest zrobione z drewna, 

może być w różnych kolorach jest potrzebne do rysowania, myślę o 

zwierzęciu, co umie latać, mieszka w jaskini i wisi do góry nogami, 

myślę o zwierzęciu, co mruczy, drapie i lubi mleko. 

 

Rozwijanie funkcji poznawczych w aspekcie postrzegania. 

Wykorzystanie dostępnych klocków. 

Dziecko wybiera jeden klocek, a rodzic zadaje pytania: - Jakiego 

koloru jest ten klocek?, 

- czy jest twardy, miękki, gładki czy szorstki.  

Potem dziecko szuka przedmiotów w danym kolorze.  

 

 

 

 

Karta pracy 

 

 



 

 



Zabawy uczące empatii połączone z ćwiczeniami logopedycznymi, 

myśleniem twórczym, współpracą. 

Zabawa „ Imię jest ważne” 

Wyobraź sobie, że jesteś hodowcą psów. Masz u siebie 

przedstawicieli kilku ras, którym trzeba nadać imiona zgodnie z ich 

profesją i zamiłowaniem: 

- bernardyn- ratuje ludzi spod śniegu, 

- owczarek podhalański- pilnuje stada owiec, 

- labrador – opiekuje się niewidomymi, 

- chart- pomaga podczas polowania, 

-owczarek niemiecki- pracuje w policji. 

Jeśli masz w domu psa, możesz się zastanowić, jaką on ma profesję i 

wymyślić kilka zabaw, z wykorzystaniem mocnych stron twojego psa. 

 Zabawa „ Wyćwierkaj emocje” 

Gwarki to są ptaki, które potrafią wyrażać emocje przy pomocy 

odpowiedniej intonacji, głośności. Zadaniem dziecka będzie 

wyrażenie swoich emocji poprzez ton, mimikę i głośność mówienia a 

nie konkretne słowa. Rodzic z dzieckiem wybierają kilka słów np.: 

pomidor, kartka, bratek, na których dziecko będzie ćwiczyć poprzez 

mówienie je odpowiednim tonem: wesołym, smutnym, 

wystraszonym, zatroskanym, poważnym, śmiesznym, zaspanym, 

zdenerwowanym. 

Zabawa „ Psia przyjaźń” 

Zadaniem dziecka jest wymyślenie kilku sposobów podziękowania 

psu za jego oddanie np.: niech to będzie coś smacznego, wygodnego, 

ciepłego, ciekawego. 

A jak można podziękować za miły gest: - mamie, tacie, babci, koledze. 

Każdy jest inny, lubi inne rzeczy, można dopasować sposób 



podziękowania do danej osoby. Wystarczy pomyśleć o tym, co sprawi 

przyjemność bliskim. 

 

Zabawa „ Pokaz talentów” 

Dziecko zaprasza do zabawy rodzinę. W tej zabawie każdy 

przygotowuje specjalny pokaz umiejętności, w których jest najlepszy. 

Podczas tej zabawy można ustalić, że uczestnicy będą próbować 

nauczyć pozostałych rzeczy, które sami potrafią bardzo dobrze. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


