
Dbamy o naszą planetę – 
23.04.2020 

Zielona planeta 



1. Gimnastyka poranna 

„Biegaj – stój” –poruszaj się swobodnie po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica . Gdy rodzic 
powie: „stój” zatrzymaj się i stao na prawej, a następnie na lewej nodze. 
 
„Skoki przez rzekę” – na dywanie połóż skakankę lub długi sznurek i przeskakuj przez nią obunóż. 
 
„Z biegiem rzeki” – Przejdź po leżącej na podłodze skakance, sznurku lub linie „stopa za stopą”. 
 
 „Zapach powietrza” – Usiądź na podłodze w siadzie skrzyżnym. Wykonaj głęboki wdech powietrza nosem 
i wydech ustami. 

 
Zamiast powyższych dwiczeo możesz wykonad rozgrzewkę rytmiczną 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
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2. Jak przetwarza się odpady?” – opowiastka logopedyczna.  
Rodzic będzie czytał opowiastkę i prezentował poszczególne dwiczenia, a Ty powtarzaj  sposób  ich 
wykonania.  
 
Jak przetwarza się odpady? (Magdalena Ledwoo)  

 

Każde dziecko w swoim domu segreguje śmieci. Do innego pojemnika wrzuca plastik i metal 
(wypychanie językiem prawego, potem lewego policzka), do innego papier (wypychanie językiem 
przestrzeni między górną wargą a zębami), a do jeszcze innego szkło (wypychanie językiem 
przestrzeni między dolną wargą a zębami). W niektórych miastach bywa i tak, że jeden pojemnik w 
domu przeznacza się na plastik, metal i papier, a drugi na szkło (powtórzenie wyżej opisanych 
kolejnych ruchów). Kiedy kosze są pełne, wtedy przyjeżdżają śmieciarze i zabierają posegregowane 
śmieci ciężarówką do sortowni (naśladowanie warczenia silnika ciężarówki). Tam śmieci rozkłada się 
na różne taśmy (kilkukrotne wystawianie języka i chowanie go z powrotem do buzi). Śmieci wędrują 
do maszyn, które je rozdrabniają na małe elementy (otwieranie i zamykanie buzi wyszczerzonej w 
uśmiechu). Plastik, metal lub szkło trafiają do wielkich pieców, w których zamienia się je na gorącą 
masę (gwizdanie, niczym czajnik z wrzącą wodą lub wypuszczanie powietrza przez dzióbek z warg). 
Masę przelewa się do foremek, z których powstają nowe słoiki, puszki lub butelki. Papier natomiast 
miesza się z wodą (oblizywanie językiem ust), a z powstałej w ten sposób masy wytwarza się papier 
makulaturowy. 



3. Do czego potrzebna jest woda i dlaczego trzeba ja oszczędzad?– rozmowa kierowana. 
Powiedz do czego potrzebna jest woda i dlaczego musimy ją oszczędzad? 
 
Możesz obejrzed film o myszce, która wyjaśnia dlaczego trzeba oszczędzad wodę 
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 
 
4. A teraz rozwiąż zagadkę: 
 
 
 
Ma pieo i koronę co rośnie do góry. 
Mieszkają na nim ptaki, które widzą chmury.  
 
 

5. Oglądanie drzew. 
Obejrzyj ilustracje różnych drzew: liściastych, 
iglastych, owocowych. Określ w jakich miejscach 
rosną drzewa (las, park,  sad).  

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI














jabłoo 



śliwa 



grusza 



Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? –  obejrzyj film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=jZItk9VTk78 
 
 
6. Drzewo  - wykonanie drzewa z kartonu i rolki po papierze toaletowym.  
 
Tworząc drzewo wykonaj następujące czynności: 
- oklej rolkę po papierze toaletowym brązową bibułą lub pomaluj ją brązową farbą plakatową 
- wytnij z białego kartonu koronę drzewa i pokoloruj ją z obu stron 
- ozdób drzewo liśdmi, owocami wyciętymi z kolorowego papieru 
- natnij rolkę w dwóch miejscach i połącz koronę z pniem 

Do zobaczenia  
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