
Tematyka kompleksowa: Dbamy o naszą planetę.  

 

Poniedziałek  20.04.2020  

Cele:                                                                                                                                                                         

- poznanie: obrazu graficznego cyfry 8, budowy ośmiornicy, 

- kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,  

- rozwijanie motoryki dużej i koordynacji wzrokowo – ruchowo –słuchowej. 

 

 

 

 

 

1.Nauka wiersza, pt. „Ośmiornica”. Rodzic kilkakrotnie czyta wiersz, dziecko powtarza. 

To jest właśnie ośmiornica, 

Takie bardzo dziwne zwierze, 

Które ma aż osiem macek! 

Gdy policzę, to uwierzę.        (dziecko na palcach liczy do -8) 

 

- Rozmowa inspirowana rymowanką: W jakim środowisku żyje ośmiornica?,  czym są macki?, ile ma 

ramion? Policz je. 

 



2. Ćwiczenia ruchowe. Polecenia można spisać na 5 karteczkach, dziecko losuje. 

Wykonaj osiem podskoków,                                                                                                                               

Idź osiem kroków do przodu,                                                                                                                       

Uważaj jesteś na linie –wykonaj osiem kroków idąc na palcach,                                                                  

Przynieś osiem przedmiotów (np. klocków),                                                                                                     

Stań na jednej nodze i policz do ośmiu. 

 

3. Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe.  

- Prezentacja i omówienie budowy wzoru cyfry 8. Dziecko odpowiada na pytanie: jak wygląda cyfra 8? 

do czego jest podobna? co  przypomina? 

- Rodzic na kartce papieru przedstawia poprawny sposób pisania poznanej cyfry. Dziecko powtarza 

kreśląc paluszkiem 8 z równoczesnym wypowiadaniem poznanej rymowanki. Następnie wzór wykleja 

kulkami plasteliny, lub bibuły.  

 

 



Wtorek  21.04.2020  

Cele: 

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, 

-rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się, 

-zdobywanie informacji dotyczących kosmosu. 

 

1.Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmu o kosmosie oraz Układzie Słonecznym. Następnie 

spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

Link do filmu poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU 

 

 

 

- Pytania: 

1.Jaka nazwę nosi planeta z której startują trzy stworki? 

2.Co pokrywa powierzchnię Ziemi? 

3.Czy możemy lądować na księżycu? 

4.kiedy powstało Słońce? 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU


5.Jaka planeta jest najbliżej Słońca? 

6.Dlaczego nie można lądować na planecie Wenus? 

7.Co znajdziemy na Marsie? 

8.Jak nazywają się dwa księżyce krążące wokół Marsa? 

9.Z czego składa się Jowisz? 

10. Ile jest planet w Układzie Słonecznym? 

 

2. Posłuchajcie piosenki. Utrwalicie sobie nazwy planet. 

Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0&list=TLPQMTYwNDIwMjBDjUO1dNwDGA&index

=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0&list=TLPQMTYwNDIwMjBDjUO1dNwDGA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0&list=TLPQMTYwNDIwMjBDjUO1dNwDGA&index=2


Środa  22.04.2020 

Cele: 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka, 

- ćwiczenie mięśni palców i dłoni, 

- rozwijanie potrzeby tworzenia. 

 

1.Tworzenie instrumentu muzycznego.  

 

- Przygotuj materiały i przybory: opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych, kolorowy 

samoprzylepny papier ( lub klej i kolorowy papier), nożyczki, kilka (mocnych) gumek recepturek, 

kawałek grubego kartonu [np. z pudła], czarny marker, taśma samoklejąca. 

 

- Etapy pracy:  

o Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy taśmą klejącą.                             

Z kolorowego papieru samoklejącego wycinamy dowolne kształty i oklejamy pudło gitary. 

o Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone. 

o  Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy struny wraz z ich 

mocowaniem oraz progi. 

o  Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym fragmentem taśmy 

samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki- nie będą się wtedy tak łatwo 

przemieszczały a przy przypadkowym pęknięciu gumka nie wystrzeli. 

 

 
Gitara jest gotowa. Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej muzyki! 

 

https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/47433581#cid=1601&crid=193433&pid=1320


Czwartek  23.04.2020 

Cele: 

- zdobywanie informacji na temat: dbania o przyrodę, segregacji śmieci, 

- budzenie aktywności twórczej, 

-ćwiczenia małej motoryki poprzez wycinanie i przyklejanie. 

 

1.Posłuchaj opowiadania. 

Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

- Odpowiedz na pytania: 

1.Jak nazywają się dwie rodziny które mieszkają niedaleko siebie? 

2.Jak Ekomalińscy dbają o ekologię? 

3.Co wręcza burmistrz rodzinie podczas pikniku? 

4.Co to znaczy „segregować śmieci”? 

4.Jakie jest przesłanie tej bajki? 

 

2. Pokoloruj obrazek znajdujący się poniżej, lub narysuj i pokoloruj dom z ogródkiem rodziny   

   Ekomalińskich. Dla chętnych zadanie poniżej  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


- Zwróć uwagę na odpowiednie kolory pojemników na śmieci:  Papier – niebieski, plastik, metal – 

żółty, szkło – zielony, bioodpady – brązowy. Staraj się nie wyjeżdżać poza kontur. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dla chętnych. Z pomocą rodziców zróbcie „Coś ekologicznego”. Pomysły znajdziecie poniżej w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOvHkVJ9Lto 

https://www.youtube.com/watch?v=XOvHkVJ9Lto


piątek 24.04.2020  

Cele: 

-kształtowanie poczucia rytmu, 

-rozwijanie aktywności fizycznej, 

- ćwiczenie koncentracji uwagi. 

 

1.Posłuchaj piosenki pt. „Taniec zygzak – wygibasy z naszej klasy”, i zatańcz. Link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&fbclid=IwAR0UTwcJm3ILYlXsnxZ-

yjKRjH2cCc5StpK0mVZhLDCy32EWIeffpaVLahQ 

 

 

2. Ćwiczenie usprawniające koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo – ruchową.  Przygotuj: karton 

np. po butach, 2 worki na śmieci –nadmuchane, piłeczki w 2 pojemnikach (lub plastikowe klocki). 

Zaproś rodzeństwo lub rodzica do zabawy. Połóż  piłkę na worku i naciśnij go energicznie (tak, aby 

piłka wpadła do kartonu). Można podzielić wrzucane przedmioty np. wg koloru i zrobić zawody, kto 

więcej wrzuci. Powodzenia! 

 

BAWCIE SIĘ DOBRZE, UDANEGO WEEKENDU!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&fbclid=IwAR0UTwcJm3ILYlXsnxZ-yjKRjH2cCc5StpK0mVZhLDCy32EWIeffpaVLahQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&fbclid=IwAR0UTwcJm3ILYlXsnxZ-yjKRjH2cCc5StpK0mVZhLDCy32EWIeffpaVLahQ

