
  Temat dnia to: DBAMY O ŚRODOWISKO. 

 

Dziś na zajęciach poznacie nową literę Z, z oraz utrwalicie nawyki dbania o środowisko. 

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

 – „Woreczki” – rodzic rozkłada po całym pokoju 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. „Co to znaczy dbać o środowisko?” –  Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica: 

Dbać o środowisko to znaczy…  

3. „Smutny widok” – oglądanie zdjęć przedstawiających tereny piękne i czyste oraz 

zanieczyszczone.  

 

 



 

 

 



 

 

 

Po obejrzeniu zdjęć dzieci zastanawiają się, według jakiego kryterium podzielić obrazki 

na grupy. Następnie wyjaśniają, jakie kryterium wybrały i dlaczego? 

4. „Co by było, gdyby…” – rozwijanie twórczego myślenia.  

Rodzic zadaje pytania: Dzieci tworzą scenariusze i starają się udzielić odpowiedzi. 



• Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? 

•  Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia?  

• Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć słońca?  

• Co by było, gdyby wycięto wszystkie drzewa?  

• Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki?  

• Co by było, gdyby nie było zwierząt?  

5. „Zagrożone” – rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wspólne 

oglądanie zwierząt zagrożonych wyginięciem. Zadaniem dzieci jest podanie nazw wszystkich 

zwierząt. Rodzic czyta wyjaśnienie dziecku, że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, 

bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. 

  

  



  

 

 

6. CZAS NA PRZERWĘ: „Rakieta” – zabawa naśladowcza. Dziecko staje na 

dywanie, wolno klaszcze i tupie, jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem 

klaszcze i tupie coraz szybciej. Obraca się. Szybko uderza dłońmi w kolana. Prawą dłonią 

zatacza kółka przed nosem i wydaje dźwięk pracujących silników rakiety. Podskakuje, unoszą 

ręce i podskakuje z okrzykiem: Hura! Zabawę można powtórzyć. 

7. Wprowadzenie litery Z, z:  

Teraz poznamy nową literę, a jest nią: Z, z jak zebra.  

Głoskujemy wyraz ZEBRA: Z E B RA- jednocześnie liczymy na palcach liczbę głosek 

(dziecko pokazuje liczbę na palcach). Jeśli wskazało 5- jest to poprawna odpowiedź. Jeśli inną 

liczbę to proszę wspólnie z nią/nim jeszcze raz przeliczyć.  

Teraz wspólnie dzielimy wyraz ZEBRA na sylaby- możemy klaskać lub podskakiwać:  

ZE - BRA— ma 2 sylaby.  

Prosimy dziecko, aby wymieniło 3 rzeczy zaczynające się na głoskę Z i podzieliło je na 

sylaby. 

 



8. Otwórzcie kartę pracy na stronie 2a i wykonajcie zadania- dzieci mają za zadanie 

znaleźć na ilustracji i pokolorować jak najwięcej obiektów, których nazwy zaczynają się na 

głoskę z. 

9. Praca z KP4.2b – utrwalenie grafemu litery Z, doskonalenie percepcji słuchowej, 

koordynacji wzrokowo–ruchowej, zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

10.  Na koniec proponuję trochę ruchu do znanej dzieciakom piosenki Clap Clap 

Sound 

https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk 

oraz dla chętnych: zabawę „Co było na obrazku?” – praca z obrazkiem. Rodzic 

pokazuje dziecku przez chwilę dowolny obrazek (może być z książki lub z gazety), a następnie 

go zakrywa. Zadaniem dziecka jest zapamiętać i opowiedzieć, co było na obrazku- rozwijanie 

percepcji i pamięci wzrokowej. 

 

 

 

Bardzo dziękuję Państwu za pomoc w realizacji tematu.  

Pozdrawiam Małgorzata Adamska 

https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk

