
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. 
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04.05.2020r ( poniedziałek) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Planeta Ziemia”. 



1. „ Czym jest natura?”- burza mózgów. Dziecko wysuwa swoje własne 

pomysły. 

 

2.  „ Natura czy człowiek?”. 

 Oglądanie przedmiotów stworzonych przez człowieka (np. książka, kredka, 

reklamówka, piłka, stolik) 

Oglądanie przedmiotów stworzonych przez naturę (np. liście, jabłko, siano, 

kwiat, burak) 

 

3. Zagadki obrazkowe.  

- Nazwij obrazki. Powiedz czy przedmiot wytworzony jest przez 

człowieka czy przez naturę 

- Ułóż zdanie z wyrazem, który widzisz na obrazku 

 

 

 

      

 
 

 

 

 



 
 

 

                          
 

 

 
 



4. „ Człowiek i jego działanie”   rozmowa z dziećmi na temat właściwych                

i niewłaściwych zachowań  wobec środowiska. Dzieci wypowiadają się 

na podstawie własnych doświadczeń. Prosimy by dzieci  wymieniały 

zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi. 

 

5. „ W kontakcie z naturą” -oglądanie bajki edukacyjnej  

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

 

 

6. Nasza planeta ziemia. 

Powiedz , jaki kształt ma nasza planeta? 

 

 
 

 

 

 

 

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


7. Wskaż na obrazku przedmioty, które mają kształt podobny do kuli. 

Policz je. Ile ich jest? 

 



8. Zabawa ruchowa usprawniająca lateralizację „ Ja mówię, ty zrób” 

Mówimy polecenia, w każdym zadaniu musi być słowo oznaczające 

kierunek ( np. idź prosto, dotknij lewego ucha, skacz w prawo, stań na 

jednej nodze, pomachaj prawą ręką itp.) 

 

9. „ Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dzieci otrzymują 

kartki oraz dowolne materiały  plastyczne (farby, pastele, kredki, 

flamastry i inne). Kartki przedzielają pionową kreską na pół. Po lewej 

stronie rysują środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez 

człowieka. Po skończeniu  dzieci opowiadają o swoich pracach. 

 

Dzieci, które posiadają w domu książki „Plac zabaw”cz.4,prosimy o  wykonanie                               

KP 1a i 1b 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 


