
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 30.03.2021r 

Temat dnia: Szanujemy naszą planetę 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu  

„Kukułeczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8 

1. „Powitanie” – zabawa integracyjna. 

Proszę przed rozpoczęciem zajęć przywitać się ze sobą palcami prawej i lewej ręki - 

kciukami, wskazującymi, środkowymi itd. Rodzic nazywa po kolei każdy palec a dziecko 

powtarza za nim.  

2. „Wiatr, deszcz, kałuża” – zabawa ruchowa z gazetą/kartką. 

Uszatek spaceruje po pokoju, trzymając w rękach gazetę lub kartkę. Na konkretne hasła 

wypowiedziane przez Rodzica wykonuje następujące czynności:  

 

 



Wiatr! – falują gazetami w górę i dół, 

Deszcz! – stukają w gazetę opuszkami palców, 

Kałuża! – kładą gazetę na podłodze i przeskakują przez nią obunóż.  

3. „Niesamowite miejsca na Ziemi” –przedstawienie ciekawych miejsc na Ziemi;  

 

Źródło obrazka national-geographic.pl 

W tym zdaniu przydadzą się Państwu atlasy, pocztówki ogólnie ilustracje przedstawiające 

piękno naszej planty. Poniże wklejam Państwu linki, które mogą trochę pomóc. Jestem 

pewna ze Kosmita Ubu przypadnie Uszatkowi do gustu  

Kosmita Ubu poznaje naszą planetę - UBU 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8 

10 Najpiękniejszych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

10 Najpiękniejszych miejsc na świecie 

https://www.youtube.com/watch?v=TJjmY6E9qmc 

4. „Przeciwieństwa” - zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji, karta pracy 113. 

Wspólnie z dzieckiem proszę określić co jest dobre, a co złe dla naszego środowiska.  

Zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji, są one dołączone w osobnym pliku. 

Ilustracje przedstawiają pozytywne i negatywne zachowania ludzi. Dzieci zaznaczają 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q
https://www.youtube.com/watch?v=TJjmY6E9qmc


zachowania pozytywne i negatywne za pomocą uśmiechów lub smutnych buziek – mogą 

Państwo wymyśleć swój sposób zaznaczenia   

KARTA PRACY 113 

Proszę następnie rozpocząć pracę z kartą: układając  historyjkę obrazkową. Należy pomóc 

dziecku (jeśli jest to konieczne) objaśnić kolejność zdarzeń tak aby mogło one ocenić 

zachowanie bohaterki. 

5. „Jedziemy na…” – zabawa ruchowa do muzyki. 

Uszatek tańczy swobodnie do muzyki – takiej jaką obecnie lubi może być to jakaś 

przedszkolna piosenka   Na przerwę w muzyce musi zacząć naśladować sposób 

poruszania się na: 

– rowerze: leżą na plechach i wykonują rowerek nogami, raz szybko, a raz wolno, 

– hulajnodze: naśladują jazdę na hulajnodze, odpychając się nogą, 

– rolkach: naśladują jazdę na rolkach z rękami założonymi na plechach i tułowiem lekko 

pochylonym do przodu  

6. „Czyste powietrze” – zabawa oddechowa; utrwalanie prawidłowego toru 

oddechowego. 

 

Źródło obrazka pieknoumyslu.com 

Proszę położyć się razem z Uszatkiem, na podłodze. Wykonujemy głęboki wdech nosem, 

przenosząc proste ręce za głowę, następnie długi wydech ustami, ręce układając wzdłuż 

tułowia. Zabawę powtarzamy kilka razy  



6. „Czysta planeta” – projekt plastyczny z użyciem śmieci 

 

 

 

  

                                                                                    źródło obrazka gawex.pl 

Materiały potrzebne do realizacji: klej typu magic, różne śmieci: foliowe torebki, 

worki na śmieci, plastikowe nakrętki, gazety itp. 

Proszę przygotować duże/małe koło wycięte z grubego kartonu, które będzie Ziemią. 

Uszatki przyklejają niebieskie worki na śmieci jako morza i oceany, kontynenty będą 

tworzone z zielonych nakrętek do butelek, góry z gazet, pustynie ze skrawków papieru 

pomalowanych na żółto. 

Bardzo proszę o umieszczenie foto relacji z tworzenia pracy na naszej Uszatkowej grupie 

 oraz o wymyślenie ekologicznego hasła do swojej pracy    

 

W załączniku przesyłam kolorowanki związane z naszą planetą i jej ochroną 


