
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć muzyczno-ruchowych oraz zajęć plastycznych. 

 

Wtorek 21.04.2020 

Temat dnia: „Co można zrobić ze śmieci?” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• utrwala orientację w schemacie ciała i przestrzeni 

• rozwija sprawność fizyczną 

• pobudza swoją wyobraźnię oraz kreatywność 

• ćwiczy zdolności manualne podczas rysowania, wycinania i klejenia. 

 

1. „Wszyscy są” 

Tradycyjnie zaczniemy od naszego powitania piosenką. Wersja wokalna naszej powitanki 

znajduje się w poniżej zamieszczonym linku.  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA  

2. „Nasza planeta” 

Zachęcamy teraz do wysłuchania piosenki pt. „Moja planeta” w wykonaniu Majki Jeżowskiej  

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4  

Tekst piosenki: 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4


Moja planeta nie spadła tu z księżyca 

Moja planeta to tajemnica 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Tak to prawda… 

 

Po wysłuchaniu piosenki prosimy aby Państwo zadali dzieciom następujące pytania: 

• Czy wiesz na jakiej planecie mieszkamy ? 

• Co Ziemia woła do ludzi ? 

• Czy piosenka jest smutna czy wesoła? 

• Czy piosenka jest wolna czy szybka ? 

 

3. „ Naśladuj mnie” – zabawa pantomimiczna.  

Dzieci dobierają się w pary z rodzeństwem lub rodzicem  i stają naprzeciwko  

siebie. Jedna z osób zaczyna się poruszać, a druga próbuje naśladować jej ruchy w lustrzanym 

odbiciu. 



4. „Śmieciowy ufoludek” – praca plastyczna, przestrzenna.  

Bardzo prosimy o zachęcenie dzieci do stworzenia śmieciowych ufoludków z materiałów 

odzyskanych np. rolek od papieru toaletowego, guzików, plastikowych butelek. Zadaniem 

dzieci jest wykonanie swojej pracy starając się przy tym wykorzystywać jak najwięcej 

produktów dostępnych w domu. Jesteśmy pewne, że każde dziecko spróbuje znaleźć inne 

zastosowania dla niepotrzebnych przedmiotów. Prosimy abyście po zakończeniu pracy 

nazwali swoje ufoludki i jeśli to tylko możliwe przesłali ich zdjęcia na naszego grupowego e-

maila :) 

Środki dydaktyczne potrzebne do stworzenia pracy: surowce wtórne, np. rolki po papierze 

toaletowym, plastikowe naczynia, pojemniki, folia, gazety, kleje, taśmy, guziki itp. 

Poniżej podajemy przykłady stworzonych potworków może Was zainspirują :)  



 

 

 

Jeśli jednak ktoś z Was wykonał w dniu wczorajszym jakąś prace z niepotrzebnych 

materiałów proponujemy pokolorowanie niżej podanej kolorowanki :). 



 

 

W ramach zajęć popołudniowych zachęcamy aby dzieci pobawiły się stworzonymi przez 

siebie ufoludkami.   

 Na pewno każdy z Was posiada w domu różnego rodzaju klocki, prosimy aby dziecko 

zbudowało z nich ciekawą konstrukcje. Następnie niech powie co to jest i do czego będzie 

służyło. Może właśnie do przetwarzania, segregowania śmieci?   

 

UWAGA! 

W czwartek tj. 23.04.2020 na stronie internetowej naszego przedszkola zostaną udostępnione 

warsztaty i film „Domowa Piekarnia”. Serdecznie zachęcamy do ich obejrzenia. 

Zachęcamy także do udziału w gminnym konkursie plastycznym  organizowanym przez nasze 

przedszkole. Dokładne informacje wraz z regulaminem umieszczone zostaną na stronie 

przedszkola w zakładce aktualności, ogłoszenia.  

  Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!                                                        

     Pani Justynka i Pani Beatka  



 

 


