
Drodzy Rodzice! 
 

Przesyłam propozycje zabaw i zajęć na kolejny tydzień. Bardzo proszę dowolnie 

wykorzystywać materiały, tak jak pozwala na to Państwu czas i możliwości. 

 

 

Temat kompleksowy na miesiąc kwiecień grupa IIIB 

„Dbamy o naszą planetę” 
 

 

 

Termin: 20.04.2020-24.04-2020 

 



CEL: 
• Zdobywanie informacji dotyczących kosmosu 

 

Propozycje zajęć z dziećmi: 
Rodzic czyta zagadkę 

„Co to jest?” - Wirują wokół Słońca i krążą tak bez końca (planety) 

Wysłuchanie wiersza „W kosmosie” Urszuli Piotrowskiej 

 

CELE: 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

• rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się 

• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej 

• kształtowanie koncentracji uwagi 

 

Trampolinek w kosmosie 
Mknie Trampolinek w kosmos rakietą, 

żeby się z bliska przyjrzeć planetom. 

Patrzy jak krążą, krążą bez końca 

po swych orbitach wokół 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 krok w krok się kręci, 

bo na zabawę ma wielkie chęci. 

Koniec zabawy, bo Ziemia wzywa! 

Czy ta wyprawa była prawdziwa? 

 

 

 
Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza ukierunkowana pytaniami: 



• Czym Trampolinek wybrał się w podróż? 

• Czemu chciał się przyjrzeć? 

• Po czym krążą planety? 

• Dookoła czego krążą planety? 

• Jakie nazwy planet wymieniał Trampolinek? 

 

 
Zachęcam do obejrzenia z dzieckiem krótkiego filmiku o kosmosie: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 

 

Propozycje zabaw: 

• dziecko dzieli na sylaby nazwy planet 

• dziecko układa tyle kolorowych kółeczek wyciętych z kolorowego 

papieru ile sylab mają te wyrazy np. Ziemia, Mars, Wenus itp. 

• dziecko wykonuje podskoki obunóż do góry tyle razy z ilu sylab 

składa się wyraz 

 

 

Wysłuchanie piosenki pt. „Leć rakieto” z repertuaru Marii Terlikowskiej 

 

CELE: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• rozwijanie poczucia rytmu 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


• nauka piosenki 

 

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

„Leć rakieto” 

M. Terlikowska 

Czy wy wiecie, że w rakiecie 

najciekawsza podróż w świecie? 

Proszę wsiadać do rakiety, 

niepotrzebne nam bilety. 

Leć, rakieto, szybko leć! 

Gwiazdkę z nieba chcemy mieć! 

Leć, rakieto, zawieź nas 

do dalekich, 

do dalekich gwiazd! 

Już rakieta w niebo strzela, 

proszę trzymać się fotela! 

To jest jazda, co się zowie, 

aż się trochę kręci w głowie! 

 

 

Po wysłuchaniu piosenki możemy zaproponować dziecku rytmizowanie 

refrenu piosenki, albo naśladowanie ruchem lotu rakiety. Miłej zabawy! :) 

 

Praca plastyczna „Rakieta kosmiczna” 

 

CELE: 

• kształtowanie umiejętności manualnych 

• rozwijanie wyobraźni 

• tworzenie kompozycji według własnego pomysłu 

 

Potrzebne materiały do wykonania rakiety: 

– rolka po papierze toaletowym 

– niebieska kartka 

– folia aluminiowa 

– nożyczki 

– flamastry 

– klej 

Sposób wykonania: 

Dopasowujemy do rolki folię aluminiową, smarujemy rolkę klejem i 

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


owijamy folią. Z niebieskiej kartki wycinamy trzy trójkąty. Jeden trójkąt 

przyklejamy na górę rolki a dwa na skrzydła. Z tej samej kartki możemy 

też wyciąć okna. Ozdabiamy rakietę według własnego pomysłu i już 

gotowe. Brawo! 

 

Można również zrobić rakietę według podanego wzoru: 

 

 

Możemy zachęcić dziecko do wykonania „Zdrowej rakiety” z szaszłyków 

owocowych. To wyśmienita zabawa! 

Potrzebne będą: banan, kiwi, winogrona, jabłko, truskawki i patyczki do 

szaszłyków. 

Sposób wykonania: Na patyczek do szaszłyków dziecko nakłada owoce np. 

jabłko, banan, kiwi, truskawkę, winogrona. Tak przygotowany owocowy 

szaszłyk na pewno posmakuje kosmitom. Smacznego. :) 

 



 

Pomóż znaleźć rakiecie drogę do planety. 

 

 



Wytnij planety i naklej je na kartkę: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Pokoloruj rysunek: 

 

 



Zajęcia przyrodniczo-techiczne 
Temat: „Nasz Układ Planetarny” 

 

CELE: 

• utrwalenie nazw planet układu słonecznego 

• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych 

• budzenie aktywności twórczej 

 

Praca techniczna „Moja planeta Ziemia” 

 

Materiały potrzebne do wykonania pracy: 

– papierowy talerzyk 

– nożyczki 

– farby plakatowe 

– klej 

– papier kolorowy 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie dowolnej planety z wymienionych materiałów 

według własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchanie wierszyka „Ziemia” 

 

CEL: 

– rozszerzenie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej 

rzeczywistości 

 

Ziemia 
To nasza Ziemia – kula olbrzymia. 

Mieszkamy na niej,mocno nas trzyma 

i leci z nami w przedziwny sposób 

przez czarną, zimną przestrzeń kosmosu. 

 

 

Krótkie wyjaśnienie dziecku jak powstała Ziemia na podstawie 

doświadczenia z jabłkiem. 

Proszę przygotować jabłko, nóż do krojenia i tackę. 

Opis działania: 

Rodzic pyta dziecko (Co jest w środku ziemi?). Można pokazać to 

wykorzystując jabłko. To Ziemia. Kroimy jabłko na pół, patrzymy co jest w 

środku – gniazdo nasienne – to jądro Ziemi, miąższ – to płaszcz Ziemi, 

a skórka – to skorupa ziemska. Rodzic może pokazać dziecku również globus. 

Jest to model kuli ziemskiej. 



Rodzic zadaje pytania dziecku jakiego koloru jest najwięcej. Dziecko 

odpowiada. Następnie rodzic kroi jabłko na cztery ćwiartki i wyjaśnia, że 3 z 

nich to morza i oceany oraz inne akweny wodne. Zostaje nam jedna ćwiartka 

jabłka, która obrazuje powierzchnię lądów na Ziemi. Kroimy tę część jabłka 

jeszcze na pół, ponieważ tyle zajmują na Ziemi wysokie góry, pustynie, gdzie 

nie może mieszkać człowiek. Pozostaje tylko niewielki kawałek jabłka 1/8, 

które jest miejscem życia ludzi. Dlatego trzeba bardzo dbać o Ziemię, bo ona 

nas żywi i dzięki niej żyjemy. 

 

 

Praca techniczna „Moja grzechotka z ryżu” 

 

CEL: 
• kształtowanie umiejętności manualnych 

• rozwijanie zmysłu wzroku i słuchu 

• rozwijanie wyobraźni 

• rozwijanie poczucia rytmu 

 

Potrzebne materiały: butelka plastikowa, ryż, kolorowe taśmy izolacyjne. 

 

Sposób wykonania: 
Butelkę plastikową dobrze myjemy i czekamy aż wyschnie, aby móc ją ozdobić 

naklejając kolorowe taśmy izolacyjne. Następnie wypełniamy ją ryżem i 

dokładnie zakręcamy. Butelkowa grzechotka to świetna zabawa dla każdego, 

młodszego jak i starszego. 

 

Poniżej wklejam filmik instruktażowy z propozycjami wykonania 

grzechotki: 

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

 

 

Propozycje zabaw z grzechotką: 
• wystukiwanie rytmu dowolnej melodii 

• zabawa „Powtórz po mnie rytm” - rodzic wyklaskuje dowolny prosty 

rytm a dziecko musi po nim powtórzyć używając do tego wykonanej grzechotki 

• turlanie grzechotki po podłodze od rodzica do dziecka i z powrotem 

 

 

 

Zajęcia umuzykalniające 

„Tropiciel dźwięków” 

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


CEL: 

– kształtowanie umiejętności wysłuchiwania dźwięków z najbliższego 

otoczenia 

– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

– rozwijanie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

– kształtowanie umiejętności operowania pojęciami np. do przodu, do tyłu, 

na prawo, na lewo 

 

Potrzebne będą: 

– własnoręcznie wykonana grzechotka 

– puste butelki plastikowe 

– klucze 

– kredki w pudełku 

– pokrywki od garnków 

 

Przebieg zabawy: 

Rodzic demonstruje dziecku jakie dźwięki wydają wymienione przedmioty. 

Następnie prosi dziecko, aby usiadło do niego tyłem i zamknęło oczy. W tym 

czasie rodzic gra na wybranym przez siebie instrumencie. Zadaniem dziecka 

jest odgadnięcie na jakim instrumencie grał rodzic. Następnie rodzic chowa 

wybrany przez siebie przedmiot a zadaniem dziecka jest znalezienie go według 

podanej instrukcji np. „Zrób dwa kroki do przodu, zrób trzy kroki do tyłu, zrób 

jeden krok w prawo, zrób dwa kroki w lewo” itp. 

 

 

 

 

Zajęcia społeczno-przyrodnicze 

„Jak segregujemy śmieci” 

CELE: 

• rozwijanie zmysłu dotyku poprzez rozpoznawanie różnych tworzyw 

• zdobywanie informacji na temat dbania o przyrodę 

• ćwiczenie małej motoryki 

• wzbudzanie poszanowania otaczającego świata przyrody 

• przyzwyczajenie dzieci do dostrzegania wokół siebie przyrody i 

funkcjonowania wśród niej tak, aby jej nie niszczyć 

 

 

 

Propozycja zabawy „Co znajduje się w koszu” 

Rodzic wkłada do kosza puste opakowania. Zadaniem dziecka jest dotknięcie i 

nazwanie opakowania, oraz określenie struktury odpadu np. miękkość, 



twardość itp. 

 

Obrazek przedstawia pojemniki do segregacji śmieci. Proszę zwrócić 

uwagę na ich kolory. 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat segregowania śmieci. Zwrócenie uwagi na 

kolorystykę i rodzaj produktów wrzucanych do odpowiednich pojemników. 

Kolor niebieski – papier 

Kolor żółty – plastik 

Kolor zielony - szkło 

 

 

 

 

 



Przyjrzyj się uważnie i zapamiętaj.



POKOLORUJ KONTENERY NA ODPOWIEDNI KOLOR. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Poprowadź dzieci do odpowiednich pojemników. 

 

 

 

 

 

 

 



Praca techniczna „Pojemnik na odpady” 

 

CELE: 
• rozwijanie małej motoryki 

• pobudzanie kreatywnego myślenia 

 

 

Potrzebne materiały do wykonania pojemnika: 

– trzy pudełka po butach 

– trzy kolory papieru (zielony, niebieski, żółty) 

– klej 

 

Zadaniem dziecka jest obklejenie każdego pudełka właściwym kolorem papieru. 

Gotowe pudełko – pojemnik na śmieci, układamy na podłodze. Rodzic w tym 

czasie przygotowuje różne odpady i puste opakowania. Na hasło „porządek” 

dziecko musi posegregować odpady i włożyć je do odpowiedniego pudełka. 

Zabawa trwa do momentu zebrania wszystkich przygotowanych odpadów. 

Wykonane pojemniki można również wykorzystać do utrwalenia wiedzy 

dotyczącej segregacji śmieci. 

 

Rozmowa z dzieckiem „Co można zrobić, by śmieci było mniej”. 

Wspólne zastanowienie się nad problemem. Propozycje dziecka. 

 

 

Zajęcia techniczne „Drugie życie odpadów” 

 

CELE: 

• uwrażliwienie na konieczność dbania o otaczające nas środowisko 

• pobudzanie kreatywnego myślenia 

• wzbudzanie poczucia sprawstwa 

 

Potrzebne materiały: 

– plastikowe butelki 

– nakrętki 

– pojemniki po mleku, jogurtach 

– gazety 

– puszki 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie zabawki z dostępnych materiałów według 

własnego pomysłu. 

Rozmowa na temat recyklingu „Do czego znów użyć?” 

 



Rodzic tłumaczy dziecku, że dzięki segregacji odpadów można ponownie coś z 

nich jeszcze uzyskać.  Rodzic pokazuje dziecku symbol recyklingu, opisuje 

jego wygląd. 

 

Pokoloruj znak recyklingu. 

 

 



Zajęcia społeczno-przyrodnicze „Jak dbamy o środowisko” 

 

CELE: 
– poznawanie sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej 

– wdrażanie do świadomego dbania o środowisko 

– rozwijanie zdolności manualnych 

– pobudzanie wyobraźni 

 

Wprowadzenie w tematykę poprzez rozwiązywanie zagadek: 
• Płynie w krainie i strumyku, w morzu też jest jej bez liku. (woda) 

• Mniejszy lub większy, porośnięty drzewami. W nim sarnę czy dzika 

spotkasz czasami. (las) 

• Na ścianie w gniazdku ma swe mieszkanie. Płynie w przewodach, światło 

nam daje. (prąd) 

 

 

Pokoloruj kolorowankę. 

Zabawa skoczna „W kubeczku” 



 
Dziecko jest kropelką wody i przemieszcza się po pokoju skacząc. Rodzic 

układa koło ze sznurka na środku pokoju. Na hasło „do kubeczka!” dziecko 

wskakuje do okręgu. 

 

Praca plastyczna „Ja w lesie” 

CEL: 
• rozwijanie zdolności manualnych 

• pobudzanie wyobraźni 

 

Przed wykonaniem pracy należy porozmawiać z dzieckiem jaką rolę pełni las 

dla ochrony środowiska. Następnie przypominamy dziecku zasady jakich 

należy przestrzegać w lesie. 

Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb 

plakatowych, kredek i flamastrów według własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zajęcia matematyczne „Kreślimy ósemki” 

 

CELE: 
• poznanie obrazu graficznego cyfry 8 

• kształtowanie pojęcia liczby 8 

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania 

• kształtowanie umiejętności określania i porównywania liczebności 

zbiorów 

• doskonalenie umiejętności liczenia 

• poznawanie prostych sposobów pomiaru 

• ćwiczenie zmysłu równowagi 

 

Zabawa „Co nie pasuje?” 

 

Pomoce: 

• różne przedmioty (po 8 z tej samej kategorii), guziki, kredki, patyczki, 

wstążka 

 

Rodzic rozkłada w szeregu na podłodze po 8 przedmiotów posiadających 

pewne cechy wspólne, np. plastikowe, drewniane, duże, miękkie. W każdym 

zbiorze znajduje się dodatkowy (dziewiąty) element, który nie pasuje. 

Zadaniem dziecka jest wyszukanie niepasującego przedmiotu i odłożenie go na 

bok. Później dziecko musi przeliczyć pozostałe przedmioty i dojść do wniosku: 

Każdy zbiór (szereg) składa się z ośmiu przedmiotów. 
 

 

Zabawa „Policz i powiedz ile” 

 
Rodzic zadaje pytanie dziecku np. „Ile nóg ma krzesło?”, „Ile krawędzi ma 

stół?”, „Ile lat ma siostra/brat?” itp. 

 
 

Zabawa rozwijająca zmysł równowagi „Ósemki” 
 

Rodzic rozkłada na podłodze wstążkę w kształcie cyfry 8. Zadaniem dziecka 

jest wodzenie palcem po kształcie ósemki a następnie chodzenie po wstążce 

stopa za stopą. Można też dać dziecku wstążkę do ręki i poprosić, żeby 

trzymając w dłoni kreśliło ósemki w powietrzu. 

 

 

 



Narysuj po śladzie ósemki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znajdź wszystkie ósemki i zakreśl je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcie plastyczne „Biedronka wykonana techniką origami” 

 

CELE: 

• poszerzanie wiedzy na temat owadów 

• rozwijanie zdolności manualnych 

• rozwijanie małej motoryki 

 

 

Poniżej znajduje się link instruktażowy do wykonania pracy. Bawcie się 

dobrze! :) 
https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB w zakresie 

procesów poznawczych 

 
CELE: 
• usprawnianie percepcji wzrokowej 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• wzbogacenie słownika dziecka 

• rozwijanie spostrzegawczości 

• wiara we własne siły 

 

Propozycje zabaw usprawniających procesy poznawcze: 

• Zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, 

zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia. 

• Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur 

geometrycznych. 

• Udzielanie słownej odpowiedzi na pytania np. Gdzie leżą książki? Co 

znajduje się pod krzesłem? 

 
 



 
Omawianie treści obrazka– wyszukiwanie i zaznaczanie niepasujących 

elementów. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB w zakresie 

usprawniania funkcji sensoryczno-motorycznych 

 

CELE: 
• rozwijanie zmysłu słuchu 

• kształtowanie umiejętności wyodrębniania dźwięków z otoczenia 

• kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

• podnoszenie poziomu motywacji do działania 

• rozwijanie sprawności manualnej w celach motoryki małej 

 

Zabawy rozwijające zmysł słuchu: 

• Słuchanie odgłosów – do pustej puszki wkładamy kolejno różne przedmioty, 

spinacze, groch, waciki, monety, klocki itp. Dziecko musi odgadnąć co jest w środku. 

• Gdzie jest dźwięk? - dziecko zamyka oczy, rodzic cichutko porusza się po 

pokoju i w różnych miejscach np. stuka, dzwoni, tupie itp. Dziecko musi powiedzieć 

z której strony słyszy określony dźwięk, czy dźwięk jest daleko czy blisko, czy 

pozostaje w miejscu, czy przesuwa się. 

• Gramy na tam-tamach – dorosły wygrywa na przedmiocie prosty rytm. 

Dziecko musi powtórzyć dokładnie usłyszany rytm. 

 

Wykonanie domowej ciastoliny: 

Potrzebne będą: 
• 1 szklanka mąki 

• 1/2 szklanki soli 

• 1 łyżka ciepłej wody 

• dwie łyżki oleju 

• dowolny barwnik (brokat lub barwnik spożywczy) 

 

Sposób wykonania: 
Mąkę mieszamy z solą, wodą i olejem. Dodajemy brokat. Wszystkie składniki 

ugniatamy do powstania gładkiej masy. Gotowe. Brawo! :) 

Z przygotowanej ciastoliny można tworzyć różne rzeczy, wystarczy uruchomić 

wyobraźnię. 

 

Pachnące farby: 
 

Potrzebne będą: 
• 1 szklanka mąki pszennej 

• 3 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 1 łyżeczka soli 

• woda 

• barwniki spożywcze 

 



Sposób przygotowania: 
Mieszamy ze sobą wszystkie składniki, dodajemy trochę wody, na tyle dużo, żeby 

powstała masa i miała konsystencję ciasta na naleśniki (czyli lejącą). Tak powstaje 

pachnąca farba, którą można wykorzystać do malowania dowolnych obrazków. 

Wystarczy tylko na kilkanaście sekund pomalowany obrazek włożyć do piekarnika. 

Pod wpływem temperatury farba zaczyna rosnąć. 

 

Praca plastyczna „Kolorowe ślady” 
 

Malujemy stopę farbą plakatową i odbijamy pomalowaną stopę na kartce 

papieru. Możemy również domalować różne inne elementy według własnego 

pomysłu tworząc w ten sposób ciekawy obrazek. 


