
Witajcie Drodzy Rodzice! I Kochane Dzieci! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach etnologicznych on-line   

pt. „Domowa piekarnia”. Więcej informacji w zakładce aktualności/ogłoszenia. 

A teraz zapraszamy na nasze codzienne zajęcia. Miłej zabawy! ☺ 

 

1. DATA- 21.04.2020 

2. TEMAT DNIA- „Szanujemy naszą planetę” 

3. CELE- dziecko: 

- rozumie konieczność  ochrony środowiska, 

- jest zainteresowane otaczającym je światem i rozumie, że nie wolno go niszczyć, 

- rozwija sprawność fizyczną, 

- wie co to jest globus i jak wygląda, 

- zachowuje ład i porządek podczas malowania farbami, 

- wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu. 

4. Kochani na początku przywitamy się króciutkim wierszykiem.  

Na powitanie niech każdy wstanie – (wstajemy), raz, dwa, trzy – (tupiemy). 

A po ukłonie –(kłaniamy się), zaklaszcze w dłonie, raz, dwa, trzy – (klaszczemy) 

5. Dzisiaj  będziemy nadal mówić o tym, jak szanować przyrodę i jak o  dbać o naszą planetę. 

6. „Ziemia jest okrągła jak…”- zabawy inspirowane globusem. Rodzic prezentuje dziecku 

globus a dziecko opisuje jego wygląd. Kochani jeśli go nie posiadacie spójrzcie na ZAŁĄCZNIK 

NR 1. Wspólnie szukajcie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego naszą planetę nazywa się niebieską 

planetą? Wskażcie Biedroneczki wodę zaznaczoną na niebiesko. Następnie proszę, aby 

dziecko odnalazło jak największą liczbę okrągłych przedmiotów w najbliższym otoczeniu. 



BIEDRONECZKI ŚWIETNIE SOBIE PORADZILIŚCIE! 

A teraz  obejrzycie filmik pt. „W kontakcie z naturą”.  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

6. Drogi Rodzicu teraz można porozmawiać z dzieckiem na temat obejrzanego filmu. Można 

zapytać czy film się  podobał, kto w nim występował, czego dotyczyła jego treść, w jaki sposób 

oszczędzamy energię, wodę, prąd elektryczny.  

BRAWO!  TERAZ JUŻ WIECIE JAK DBAĆ O NASZA PLANETĘ !  

7. Teraz wstańcie – czas na odrobinę ruchu! Zapraszam do ruletki! Zakręć kołem i zrób to co 

wypadnie. Proponuję założyć strój gimnastyczny. ZACZYNAMY! 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

PODOBAŁO WAM SIĘ? 

Dokładnie umyjcie rączki!  Odpocznijcie chwilkę. 

9. Na zakończanie zapraszam do wykonania karty pracy, która znajduje się w 

ZAŁĄCZNIKU NR 2. Kochany rodzicu kartę należy wydrukować (jeśli nie macie takiej 

możliwości można skopiować odręcznie). Potrzebne materiały: farba zielona i niebieska, biała 

kartka. 

- dzieci 3 letnie maluję:  wodę palcem wskazującym maczanym w niebieskiej farbie, a  lądy na 

zielono, 

- dzieci 4 letnie malują pędzelkiem (jeśli nie ma można również paluszkiem). 

Można pokolorować kredkami. 

10.  Szanowni Rodzice jest piękne wiosenne popołudnie zachęćcie swoje dzieci do wspólnego 

porządkowania ogrodu: mogą  grabić, zamiatać, odkładać zepsute zabawki itp.  

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ZABAWACH I ZAJĘCIACH! 

SZCZEGÓLNIE WAM RODZICE ZA POŚWIĘCONY CZAS I ZAANGAŻOWANIE 

Pozdrawiamy Pani Ala i Pani Kasia☺ 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
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