
Dzień: 21.04.2020 /wt/  

TEMAT: DBAMY O ŚRODOWISKO /Gr V/ 
 

1. „Zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt” – rozmowa na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

Rodzic rozkłada zdjęcia różnych zwierząt, wśród nich zagrożonych wyginięciem, tj. goryl, tygrys, 

nosorożec, słoń, lampart, żubr, niedźwiedź. Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. 

Następnie R. odwraca obrazkiem w dół wszystkie zdjęcia zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wyjaśnia 

dzieciom, że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich 

środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. R. wprowadza termin „zwierzęta zagrożone 

wyginięciem”. /pomoce: zdjęcia różnych zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem/ 

 

 
 

 

 

 

 

2. Praca z literą Z, z. Ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem – ćwiczenie doskonalące 

zdolności grafomotoryczne, percepcję wzrokową, utrwalenie grafemu litery z, koordynacji 

wzrokowo–ruchowej, zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

Jeśli chcesz, możesz literkę wyciąć. Pamiętaj o bezpiecznym używaniu nożyczek ! 



 
 

3. Zabawy i ćwiczenia ruchowe z rodzicem – nabywanie sprawności ruchowej i zwinności podczas 

zabaw ruchowych i ćwiczeń. Potrzebne pomoce: dowolna muzyka. 

 

„Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety. Stoją w kręgu, wolno klaszczą i tupią, jednocześnie pochylając 

się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz szybciej. Obracają się. Szybko uderzają dłońmi w 

kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i wydają dźwięk pracujących silników rakiety. 

Podskakują, unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: Hura! Zabawę można powtórzyć. 

 „Planety” – rytmiczne poruszanie się do dowolnej melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że doleciały rakietą 

na inną planetę. Rytmicznie poruszają się do melodii. Gdy melodia ucichnie, podchodzą do innego 

dziecka/rodzica i wymyślają przyjazny gest powitalny. 

 „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z miejsca wyznaczonego przez R. 

Najpierw idą raczkiem, potem robią trzy przysiady, kładą woreczek na głowę, przechodzą z nim po 

ławeczce/po linii/po szaliku itp., zdejmują woreczek po czym na czworakach zmierzają do mety. R. mierzy 

czas. Wygrywa dziecko, które pokonało tor przeszkód najszybciej. /woreczki gimnastyczne, ławeczka/linia 

lub szalik rozłożony na podłodze/ 

 „Deszcz meteorytów” – potrząsanie pomponami w rytm melodii. R. rozdaje dzieciom pompony. Te mają 

za zadanie potrząsać nimi, wymachiwać, zgniatać je w rytm dowolnej melodii. Potem dotykają pomponami 

nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Podrzucają pompony. Naśladują taniec cheerleaderek. Dzieci 

ćwiczą każdą z rąk. /pompony-wstążki z kolorowej bibuły, CD/. 

 „Powrót na ziemię” – ćwiczenie na materacu. N. rozkłada materace/koce, dzieci kładą się na plecach w 

kole i chwytają za dłonie. Próbują podnieść się do pozycji stojącej, nie przerywając utworzonego kręgu. 

/materace lub koce/. 

 



4. Wykonaj działania, pokoloruj według kodu. Powodzenia ! 
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