
Temat dnia to: PLANETA ZIEMIA. 

Dziś na zajęciach dowiecie się czym jest natura, właściwe i niewłaściwe zachowania człowieka 

wobec środowiska. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 31 (wg K. Wlaźnik):  

– „Woreczki” – rodzic rozkłada po całej sali woreczki gimnastyczne lub zwinięte skarpetki (im 

więcej, tym lepiej). Na sygnał rodzica dziecko jak najszybciej próbują przenieść w stopach 

woreczki/skarpetki w jedno wskazane miejsce.    

– „Wiatraczki” – rodzic stoi przed dzieckiem, które powtarza jego kolejne ruchy. Rodzic 

wykonuje obrót przez prawe ramię o 360 stopni, potem przez lewe ramię o 180 stopni itd. 

2. “Czym jest natura?” – burza mózgów. Dziecko podaje swoje skojarzenia, rodzic na 

koniec je podsumowuje, a jeśli jest taka potrzeba, dodaje własne wyjaśnienie. 

3. „Natura czy człowiek?” – Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia przedmiotów 

zamieszczonych poniżej.  Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie przedmiotów 

stworzonych przez naturę do rysunku drzewa, a które są wytworem człowieka- do 

rysunku narzędzi. Gdy dziecko pomyli się bardzo proszę, aby rodzic skorygował jego 

odpowiedź.  

                  

  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

4. “Czy to tu?” – zabawa ruchowa utrwalająca nowe informacje. Rodzic kładzie po jednej 

stronie pomieszczenia rysunek (schematyczny) drzewa, a po drugiej – narzędzi. Bierze 

do ręki jeden z przedmiotów z poprzedniego zadania (to co mają państwo w domu) i 

unosi. Dziecko biegnie jak najszybciej na tę stronę pomieszczenia, w której leży obrazek 

pasujący do podniesionej rzeczy. Wybieramy po trzy przedmioty z podanych przykładów 

lub to co jest w domu: 

Wytwory człowieka: reklamówka, piłka, książka, kredka, długopis, kartka, papierek po 

cukierku, łyżka, ścierka, gąbka, skarpetka, śruba, samochód zabawka, lalka, miś, puszka, 

butelka  

Przedmioty naturalne: liście, gałązki, źdźbło trawy, jabłko, kwiat, kora, słoma, siano, burak, 

ziemniak, kamień, orzech, bursztyn, muszelka, pióro. 

5. “Quiz” – zabawa, utrwalenie nowych informacji oraz prawa, lewa ręka. Dziecko za 

pomocą ręki głosuje, czy element wymieniony przez rodzica należy do elementów 

naturalnych. Rodzic wymieniać nazwy: fabryka, wodospad, morze, samochód, samolot, 

kwiaty, skały, domy. 

6. Praca w kartach pracy część4 strona 1b – ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie 

wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych; określanie, które obiekty są 

naturalne, a które stworzył człowiek. 

7. „Człowiek i jego działanie” – rozmowa z dzieckiem na temat właściwych i 

niewłaściwych zachowań człowieka wobec środowiska. Dziecko wypowiada się na 

podstawie własnych doświadczeń i wykonanego przed chwilą ćwiczenia w karcie pracy. 

Rodzic kieruje rozmową tak, by wymieniło zachowania nie tylko negatywne, lecz także 

dobre dla Ziemi.  

 

8. Praca w kartach pracy część 4 strona 1a – ćwiczenie logicznego myślenia, budowanie 

postawy proekologicznej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  



9. “Sekwencje” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem przedmiotów dostępnych pod 

ręką. Dziecko układa przed sobą elementy, segregując je wg koloru. Następnie rodzic 

układa różne sekwencje kolorów, a dziecko ma za zadanie je odwzorować. Dla 

utrudnienia rodzic może podawać kolejność jedynie słownie lub ułożyć kawałek i 

poprosić dziecko o samodzielne kontynuowanie rytmu. 

 

 

Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 


