
Witamy Was serdecznie w ten słoneczny dzień !  

W dniu dzisiejszym będziemy rozwijać zdolności muzyczne oraz artystyczne dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

Czwartek 23.04.2020 

Temat dnia: „Chronimy naszą planetę” 

Cele: 

Dziecko: 

• potrafi ilustrować ruchem treść piosenki 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• rozwija sprawność fizyczną 

• ćwiczy zdolności manualne podczas wykonywania czynności artystycznych. 

 

1. „Witajcie!” 

Zaczynamy od przywitania się piosenką „Rączki robią klap, klap, klap”. Wystarczy kliknąć w 

poniżej podany link.  

https://www.youtube.com/watch?v=LEl5rLWcNoI&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjU

WtJvNSXH&index=2  

2. „Nasza przyroda”  

Słuchanie muzyki  „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego - podczas przerwy w 

muzyce dziecko naśladuje czynności podane przez rodzica np. wąchamy kwiaty, zbieramy 

śmieci, słuchamy śpiewu ptaków, spacerujemy po lesie, odnosimy gazety do skupu 

makulatury itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8  

 

3. Torebki foliowe-przekształcenie (myślenie twórcze). 

https://www.youtube.com/watch?v=LEl5rLWcNoI&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LEl5rLWcNoI&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8


Prosimy aby dali Państwo dziecku woreczek foliowy, a następnie zadali mu pytanie: Jak 

inaczej możemy wykorzystać woreczek foliowy? (np. nakrycie głowy, fartuch, but, serwetka, 

przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych itp.)   

Ważnym elementem tego zadania jest wyciągniecie odpowiednich wniosków w tym 

przypadku zwrócenie uwagi na fakt, iż niektóre produkty możemy użyć ponownie lub mogą 

po niewielkiej przeróbce służyć nam jako całkowicie inny przedmiot. 

 

4. „Mieszkam na Ziemi” 

Teraz przypomnimy sobie poznaną na ostaniach zajęciach piosenkę pt. „Moja planeta” w 

wykonaniu Majki Jeżowskiej  

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

Zachęcamy dzieciaczki do śpiewu oraz tańca w rytm muzyki.  

 

3. „Złap papierek”- zabawa ruchowa 

Zgniatamy zużytą kartkę papieru lub kawałek gazety. Zadaniem dziecka będzie złapanie kulki 

rzucanej w jego kierunku przez rodzica.  

 

4. „Moja planeta”- praca plastyczna 

Do pracy plastycznej, którą dziś proponujemy  

będą potrzebne:  

• kredki lub pastele 

• nożyczki 

• klej 

 

Do wykonania wersji ruchomej (wtedy rezygnujemy z użycia kleju) dodatkowo potrzebne 

będą: 

• dziurkacz i sznurek   

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


lub  

• pinezki i trochę plasteliny. 

 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie następnie wycięcie podanych na końcu scenariusza 

szablonów.  

Kolejnym etapem tworzenia planety jest przyklejenie nóg oraz rąk za pomocą kleju. Jeśli 

macie ochotę stworzyć planetę z ruchomymi rączkami i nóżkami proponujemy związać  

elementy za pomocą sznurka.  

W zaznaczonych miejscach na kartce papieru robimy dziurki następnie wiążemy wycięte 

elementy ze sobą.  

Można też klasycznie użyć pinezki z tyłu zabezpieczonej plasteliną.  

 

Propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych proponujmy wykonanie karty pracy dostępnej na końcu 

scenariusza a w nagrodę za piękną prace dzieci mogą zagrać w grę edukacyjną „ Segregacja 

śmieci”: 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

 

UWAGA! 

W dniu dzisiejszym tj. 23.04.2020 na stronie internetowej naszego przedszkola udostępnione 

zostały 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  

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci


 



 



 

 



 


