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Wychowawca: Agata Depciuch 
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Temat tygodnia : Dbamy o naszą planetę  

Poniedziałek 13.04.2020 – dzień wolny (poniedziałek wielkanocny ) 

 

Wtorek 14.04.2020 

,, Kreślimy ósemki”  

Cele : 

• Zapoznanie z wyglądem planety, globusa  

• rozumienie pojęcia liczby 8 

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 

• rozwijanie zainteresowań matematycznych 

Wprowadzenie do tematu związanego z naszą planetą 

1. Oglądanie globusa – wskazywanie kontynentów, oceanów. Określanie, jaki kształt ma 

globus. 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU 

2. Wysłuchanie wiersza A. Łady-Grodzińskiej: „Dziesięć piłek” 

 

Kup mi tato piłkę 

Prosi Krzyś. 

Dobrze synku, chodź do sklepu 

– kupimy ją dziś. 

W sklepie bardzo trudny wybór, 

– tyle piłek jest ... 

A co jedna to ładniejsza ... 

Na pierwszej jest pies, 

Na drugiej kaczki, 

Na trzeciej szlaczki, 

Czwarta jest w kratki, 

A piąta w kwiatki. 

Szósta ma kółka, 

Na siódmej mknie jaskółka 

Na największej ósmej jest miś, 

Właśnie tę wybrał Krzyś. 

 

(umieszczenie pod piłkami kartoników z kolejnymi cyframi od 1 do 8) 

https://www.ciuciubabka.net/2018/09/plansze-dydaktyczne-od-0-do-10-do-druku.html 

3. Dzieci odpowiadają na pytania: 

- Na półce leżą piłki, która jest pierwsza? 

- Która z kolei jest piłka w kwiatki? 

- Które miejsce zajmuje piłka z misiem? 

- Która z piłek jest ostatnia? 

- Skoro piłka z misiem jest ostatnia i jest piłką ósmą, to ile jest wszystkich piłek?  

 

3. Przeliczanie dostępnych elementów w zakresie 0-8. 

4. Wykonanie karty pracy (dla chętnych próba pisania) 

https://mala275.blogspot.com/2016/09/cyfra-8-karta-pracy.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://www.ciuciubabka.net/2018/09/plansze-dydaktyczne-od-0-do-10-do-druku.html
https://mala275.blogspot.com/2016/09/cyfra-8-karta-pracy.html


 

 

Środa 15.04.2020  

„Trampolinek w kosmosie” 

Cele :  

• zainteresowanie filmem 

• rozbudzenie zainteresowania kosmosem, tworzenie rozbudowanych pytań 

• doskonalenie umiejętności wypowiadanie się na określony temat. 

 

 

1. Prezentacja filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0 

2. Kolorowanka do wypełnienia. Kolorujemy wybraną planetę bądź kolorowankę z załym 

układem słonecznym.  

3. Dzielimy nazwy planet na sylaby 

Mer-ku-ry, We-nus, Zie-mia, Mars, Jo-wisz, Sa-turn, U-ran, Ne-ptun, Plu-ton, 

4. Utrwalenie wiadomości o układzie słonecznym 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 

5. Stworzenie z różnych materiałów wraz z domownikami wybranej planety bądź układu 

słonecznego 

https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+s%C5%82oneczny+praca+przestrzenna&s

xsrf=ALeKk01EAzGItvrl7sf6Tm6LP5dpMxnG-

A:1586797676679&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TUlc2Qgg7Pj0SM%253A%252Ck2F

1agI7gXdkRM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQtFMM_Tq6iKIsH_GFZjt67JcNI1w&sa=X&ved=2ahUKEwjO6eT-

8eXoAhWKvosKHdA6DnsQ9QEwA3oECAkQGw#imgrc=TUlc2Qgg7Pj0SM: 

 

Czwartek 16.04.202 

„Drugie życie odpadów’’ 

Cele : 

• rozbudowanie wiedzy na temat segregacji odpadów 

• rozwijanie spostrzegawczości 

• rozbudzanie zainteresowania dbałością o przyrodę 

 

1. Prezentacja filmu 

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

2. Rozmowa na temat treści bajki edukacyjnej 

Czy warto segregować odpady? 

Czy w naszym domu segregujemy śmieci? 

Umiesz sam segregować śmieci? 

3. Gra multimedialna dla dzieci 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

4. Przypomnienie oraz utrwalenie wyglądu cyfry 8 z kolorowego drucika kreatywnego.  

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+cyfrach 

 

5. Kolorowanka https://miastodzieci.pl/kolorowanki/cyfra-8/  
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https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+s%C5%82oneczny+praca+przestrzenna&sxsrf=ALeKk01EAzGItvrl7sf6Tm6LP5dpMxnG-A:1586797676679&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TUlc2Qgg7Pj0SM%253A%252Ck2F1agI7gXdkRM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQtFMM_Tq6iKIsH_GFZjt67JcNI1w&sa=X&ved=2ahUKEwjO6eT-8eXoAhWKvosKHdA6DnsQ9QEwA3oECAkQGw#imgrc=TUlc2Qgg7Pj0SM:
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Piątek 17.04.2020  

,,Co mogę zrobić dla środowiska ‘’ 

Cele :  

• uzmysłowienie dzieciom sensu ponownego wykorzystywania surowców 

• propagowanie działań związanych z ochroną środowiska, kształtowanie świadomych 

postaw proekologicznych 

• zachęcanie do wypowiadania się, mówienia pełnymi zdaniami, poprawnie 

• rozwijanie logicznego myślenia. 

 

1. Rozmowa na temat sposobów dbania o naturalne środowisko. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49420 

2. Omawianie propozycji przedstawiających powtórne wykorzystanie surowców wtórnych 

http://www.przedszkole10torun.pl/templates/upload/praktyczne_wykorzystanie_surowc%C3

%B3w_wt%C3%B3rnych_w_pracy_z_dzie%C4%87mi.pdf 

3. Próba samodzielnego wykonania wybranego przedmiotu, pracy plastycznej itp. z surowców 

wtórnych 

https://zalajkowane.pl/19-pomyslow-ponowne-wykorzystanie-plastikowych-butelek/ 

 

Opracowała: Agata Depciuch  
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