
Praca zdalna dla dzieci  z grupy pierwszej  
 

 TEMAT TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

12.04-16.04.2021 r. 

 

Rozpoczął się nowy tydzień, a więc nowe zadania. Naszym zadaniem będzie zdobycie wiadomości na temat 

ochrony naszego bliższego i dalszego otoczenia, czyli "ekologii". 

 

Dziecko – potrafi : 

 interesuje się przyrodą i jej ochroną 

 potrafi klasyfikować według dwóch cech 

 wykazuje odpowiedzialność za przyrodę, dostrzega właściwe i niewłaściwe zachowania wobec 

przyrody 

 rozumie potrzebę niezaśmiecania środowiska 

 

PONIEDZIAŁEK  - CZYSTO WOKÓŁ NAS 

1. Nasze zajęcia rozpoczniemy od ćwiczeń oddechowych. Potrzebny nam będzie balonik i mały woreczek 

foliowy: 

  

- wdychamy powietrze nosem (ręce unosimy do góry), 

- wydychamy ustami (opuszczamy ręce), 

- nadmuchujemy powietrze do torebki foliowej, 

- nadmuchujemy powietrze do balonika (dorosła osoba zawiązuje supełek), 

- dmuchanie na napompowany balonik do osoby siedzącej naprzeciwko. 

  

2. Posłuchajcie teraz wiersza I. Salach, który przeczyta wam ktoś dorosły: 

  

 "Obietnica" 

Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci, 

bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki. 

Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje. 

Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza. 

Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba a jakże. 

A więc dziecko moje młode - przed zagładą chroń przyrodę. 

  

Drodzy Rodzice! Po przeczytaniu wiersza, porozmawiajcie z dzieckiem na temat właściwego zachowania się w 

lesie. Czego nie wolno robić. To w końcu jest dom zwierząt. Zachęcamy do ustalenia z dziećmi "Kodeksu 

właściwego zachowania się w lesie" np. (nie wyrzucamy śmieci, nie hałasujemy, nie łamiemy gałęzi itp.). 

  

3. Zabawa ruchowa "Ptaki i ich gniazda" (w miarę możliwości przygotowujemy dziecku opaskę z wizerunkiem 

ptaka): 

- dziecko "ptak" lata po pokoju (podwórku), który w tym momencie zamienia się w las, szukając pożywienia, 

- na hasło "do gniazda" dziecko  - "ptak" wraca na ustalone wcześniej miejsce "gniazdo"- dziobaniem naśladuje 

spożywanie zdobytego jedzenia. 

  

4. Zabawa dydaktyczna "Sprzątamy las". Z pewnością znajdą w Państwa domach kolorowe zakrętki. Wysypcie je 

na podłogę, a zadaniem dziecka będzie posegregowanie ich wg kolorów. W tej zabawie dziecko będzie się uczyło 

m.in. konieczności porządkowania, jak również tego, że kolory mają różne odcienie. Pokażmy je na konkretnych 

przykładach.  

  

5. Proponujemy przygotować dziecku gazetę, która będzie terenem do tańca: 

- włączamy dowolną muzykę, przy której dziecko tańczy na rozłożonej na podłodze gazecie, 

- na przerwę w muzyce nastąpi utrudnienie - składamy gazetę na pół, a taniec trwa dalej. 

  

Świetną zabawą też uczącą porządku wokół siebie będzie w miarę samodzielne posprzątanie swojego pokoju przez 

dziecko, kiedy już przyjdzie wieczór i niebawem trzeba będzie pójść spać. W końcu zabawki też mają swoje 

mieszkania na odpowiednich półkach, skrzynkach itp. 

 

 



 

 

 

WTOREK – SPRZĄTANIE ŚWIATA 

1.„Nasza planeta Ziemia”- porozmawiajcie z dzieckiem na temat naszej planety. Dobrym pomysłem byłoby 

pokazanie dziecku globusa, ale można również posłużyć się fotografią Ziemi. Wytłumaczcie dzieciom, że 

mieszkamy na planecie, która nazywa się Ziemia. Określcie jej kształt. Ziemia znajduje się w Kosmosie, w 

którym również znajdują się inne planety, gwiazdy oraz Słońce. Wyjaśnijcie, że niebieskie miejsca na globusie 

to woda, natomiast zielone, pomarańczowe, żółte i brązowe to lądy. Koniecznie zwróćcie uwagę na piękno 

przyrody na naszej planecie- na piękne góry, morza, oceany, jeziora, lasy oraz przypomnijcie o tym, iż na Ziemi 

oprócz nas- ludzi, żyją także zwierzęta. Powiedzcie dzieciom, że jeśli chcemy, aby nasza planeta była nadal 

piękna i czysta, musimy dbać o porządek na niej. W ten sposób możemy zadbać także o swoje zdrowie. 

 

1.Przeczytajcie dzieciom wiersz M. Tokarczyk pt. „Chora Planetka”. Wykorzystajcie załączone plansze, 

wskazujcie na nie podczas czytania, ułatwią dziecku zrozumienie wiersza. Po przeczytaniu zadajcie dzieciom 

pytania: Dlaczego Planetka była chora? Co dzieci zrobiły źle? Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była 

czysta i „zdrowa”? 

„Chora Planetka” 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 
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Źródło: https://przedszkolankowo.pl/ 

2.„Śmieci wrzucamy do kosza!”- zabawa ruchowa z elementem celowania- Czas na trochę ruchu! Przygotujcie 

kosz, wiaderko lub miskę oraz kulki zrobione z niepotrzebnej gazety. Zadaniem dziecka będzie próba wrzucenia 

kulek do kosza. Koniecznie wyznaczcie linię, której dziecko nie będzie mogło przekraczać! 

3.„Ziemia”- praca plastyczna. Do tej pracy potrzebne nam będą „puchnące farby. Farby takie zrobimy z jednej 

części mąki, jednej części soli i jednej części wody. Wszystko razem mieszamy, następnie rozlewamy powstałą 

masę na dwa spodeczki. Będą nam potrzebne dwa kolory- zielony i niebieski. Do zafarbowania masy możemy 

użyć farb plakatowych, barwników lub rozkruszonej kredy. Po wymieszaniu farb nakładamy je patyczkami na 

przygotowany szablon Ziemi. Kiedy praca jest gotowa, wkładamy ją na 1 minutę do mikrofali. Farby „puchną”, 

dając bardzo ciekawy, trójwymiarowy efekt! Tło można pomalować na czarno. Załączam szablon Ziemi oraz 

link do tego, jak przygotować „puchnące” farby. 
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ŚRODA- EKOPRZYJACIELE 

1. Wysłuchanie wiersza "Ekologia": 

  

Ekologia - słowo znane, 

w całym świecie powtarzane. 

Znaczy, by nie było śmieci 

i świat czysty miały dzieci 

Kto chce chronić środowisko, 

musi o nim wiedzieć wszystko. 

Więc dlatego dziś się uczmy, 

jak najlepiej chronić je. 

Mrówka, ptak czy jakieś zwierzę, 

czysty domek chce mieć przecież. 

A gdy tylko patrzy wkoło, 

to co widzi? Wszędzie śmieci. 

Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie 

i od święta i na co dzień. 

Każdy śmieć do kosza włóż 

wtedy czysto będzie już. 

  

- postarajcie się powtórzyć wierszyk kilka razy i zapamiętać  

  

2. Obejrzyjcie teraz film edukacyjny  W kontakcie z naturą. Oglądajcie bardzo uważnie, aby następnie razem z 

rodzicami móc porozmawiać o tym , co my możemy zrobić, aby chronić środowisko naturalne. Postarajcie się 

także odpowiedzieć na zagadki, które będzie zadawał chłopiec pod koniec filmu. Mamy nadzieję, że pozwoli 

Wam to bardziej zrozumieć, czym jest EKOLOGIA oraz, czy Wy też możecie być ekologami.  

  

3. Teraz prośba do rodziców: 

  

- przygotujcie do zabawy trzy pojemniki, jak do segregacji odpadów w kolorze żółtym, niebieskim i zielonym, 

- wytłumaczcie dzieciom, jak segregujemy odpady, 

- rozsypcie na podłodze "śmieci"- butelki plastikowe, szklane, słoiki, gazety, papier, itp. 

- posegregujcie odpady razem z dziećmi do odpowiednich pojemników: szkło-zielony, papier-niebieski, plastik-

żółty. 

  

Wytłumaczcie dzieciom, że są jeszcze pojemniki na bioodpady oraz odpady komunalne. 

 A na zakończenie mamy dla Was jeszcze propozycję posłuchania piosenki w wykonaniu Śpiewających Brzdąców. 

Mamy nadzieję, że się jej nauczycie na pamięć i będziecie pamiętać w jaki sposób uchronić się przed wirusami.  

Przegoń wirusa 

Stuk puk, stuk puk wirus jest u drzwi. 

Puk, puk, puk, puk prędko otwórz mi. 

Nie, nie, nie, nie, nie otworzę ci. 

Ty wirusie jesteś bardzo zły. 

  

REF. Bo tak czasami zdarzyć się może, że przyjdzie wirus o pewnej porze. 

        Ty go nie widzisz, wiec ręce myj. Tym go przestraszysz. Ucieknie w mig. 

  

Tup, tup, tup, tup wirus skrada się. 

Tak, tak, tak, tak wpuść do siebie mnie. 

Nie, nie, nie, nie, nie chce chorym być. 

Ty wirusie jesteś bardzo zły. 

  

REF. Bo tak czasami zdarzyć się może... 

 

 

CZWARTEK –CZYSTA RZEKA 

1. Przygotujmy plastikowe nakrętki z butelek, w różnych kolorach. Narysujmy na kartkach koła w takich 

samych kolorach i poprośmy dziecko, by je odpowiednio uporządkowało, (czerwone nakrętki do czerwonego 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
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okręgu), a następnie przeliczyło. Postarajmy się, by ich ilość była różna, wtedy można jeszcze poprosić dziecko, 

by uporządkowało je w kolejności od najmniejszej ilości nakrętek w danym kolorze – do największej. 

2 „Sprzątanie lasu” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem oddechu. Rozłóżmy na podłodze kawałki gazet i 

zaznaczmy miejsce, które będzie pełnić rolę kosza na śmieci, np. hula hop. Zaproponujmy dziecku zabawę w 

sprzątanie lasu. Kawałki gazet to śmieci, które należy umieścić w koszu. Można to jednak zrobić tylko na 

czworakach i używając oddechu. Dołączmy do zabawy i pobawmy się w „kto posprząta więcej”. 

• Posłuchajmy z dzieckiem ekopiosenki „Świat jest w naszych rękach”: 

Tekst piosenki: 

1.Ci co lubią segregację  

Otóż oni mają rację  

Gdy w osobne pojemniki  

Lecą papier, szkło, plastiki  

Ref. Cały świat jest w naszych rękach  

Właśnie o tym ta piosenka  

Możesz dbać o cały świat  

Chociaż masz niewiele lat  

A recykling trudne słowo  

Chodzi o to by na nowo  

Z naszych śmieci zrobić coś  

2.Papier, plastik albo szkło  

Więc dorośli oraz dzieci  

Posłuchajcie  

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć. 

 

Piosenka do wklejenia ZoZi – swiat w naszych rekach( ekologiczna piosenka dla dzieci) 

3. Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego „W kontakcie z naturą”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s 

 4. „Segregacja śmieci”- R. rozkłada na podłodze różnego rodzaju śmieci (mogą być wycięte z gazet). W 

różnych miejscach w pokoju rozkłada 3 kubki. Każdy jest odpowiednio podpisany:  

papier, metal i plastik, szkło. Zadaniem dziecka jest posegregowanie śmieci i wrzucenie do odpowiednich 

kubków.  

 

Dodatkowo można pobrać darmowy ekologiczny zeszyt do kolorowania zawierający właściwe zachowania. 

https://www.fundacjanaszedzieci.pl/sites/default/files/dokumenty/moj_ekologiczny_zeszyt_rysunkowy_-

_wersja_elektroniczna.pdf\\ 

6. „Ziemia i minki”- zabawa logopedyczna. 

7. Praca plastyczna – ziemia z makaronu. 

https://parentingchaos.com/pasta-world-map-craft/ 

 

PIĄTEK- SEGREGUJEMY ODPADY 

1.Eko-ścieżka sensoryczna. Jest to sposób na to, jak stymulować stopy i rozwijać wrażenia dotykowe. 

Przygotujmy rzeczy, które mamy pod ręką i po których dziecko może bezpiecznie chodzić np.: sznurek, ryż, 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s
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fasolę, guziki, watę, kamyki, drewniane klocki, kawałki materiału. Przyklejmy je na karton w niewielkich 

odstępach i rozłóżmy na podłodze. Świetne ćwiczenie dla bosych stóp, nie tylko dziecięcych! 

 

2. Oglądanie filmu „Rady na odpady” 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

  

3.Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem plastikowej butelki 
  

 

Przykłady ćwiczeń 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w miejscu, w 

chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie .Po opanowaniu chwytów można 

wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie 

przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp. 

3. W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po wyciągniętych 

ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/. 

4. W staniu, butelka w jednej ręce – półprzysiady i wyprosty, z jednoczesnym zataczaniem kół butelką 

prawą i lewą ręką na zmianę. 

5. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim dotknie podłoża. 

6. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i 

wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


7. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i 

drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki 

zręczne/. 

8. W staniu, butelka w jednej ręce – przekładanie butelki z ręki do ręki, wolno skłaniając się w przód aż do 

pełnego skłonu. Zatoczenie pełnego koła po podłożu i powolny wyprost tym samym sposobem, 

zmieniając kierunek podawania butelki. 

9. W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki w górę i głęboki skłon w 

przód. 

10. Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w prawo; po 

kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki. 

11. Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawe4j stopy i próba przełożenia 

przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, 

zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz i nie zginanie kolan. 

12. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i 

przysuwanie do kolan. 

13. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad czołem – skłon tułowia w 

tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać skłon/, a następnie powrót do pozycji wyjściowej. 

14. Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka ustawiona w małej 

odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący 

powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie starając się silnym wydechem przewracać butelkę. 

6.Słuchanie piosenki „Nasza planeta” 

 https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Nałożono na nas obowiązek monitorowania i sprawdzania wiedzy dzieci dlatego prosimy o 

dokumentowanie (prace plastyczne, katy pracy zdjęcia itp.) wykonywanych zadań poprzez założenie 

teczki do prac wykonywanych w domu.  

Kształtowanie czynności samoobsługowych jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka. 

Wykonując czynności na miarę swoich potrzeb dziecko zaspokaja własne dążenie do autonomii i 

samodzielności. Dzięki różnym samodzielnym czynnościom i działaniom podmiotowym, dziecko 

rozwija się umysłowo i kształtuje aktywnie swoje funkcje poznawcze, rozwijając tym samym takie 

cechy jak odpowiedzialność i niezależność. Dziecko pozbawione możliwości samodzielnego rozwoju, 

w życiu dorosłym posiada poczucie niższej wartości oraz przejawia trudności w dążeniu do 

samorozwoju i samorealizacji. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi w codziennych obowiązkach 

poprzez zabawę na rozwijanie umiejętności samoobsługowych. 

 

 

 

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

 

 

 

 

 

 


