
 Witam kochane dzieci! 

 

 

 

 

 

1. Na miły początek dnia trochę się rozruszajmy! 🙂.  Zaczniemy od gimnastyki do muzyki wraz z 

,,Pipi i Myszką” 

https://www.google.com/search?q=gimnastyka+Pipi+z+myszk&oq=gimnastyka+Pipi+z+myszk&a

qs=chrome..69i57.39363j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

2. Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie pt. „Chora planetka”  M. Tokarczyk 

  Następnie porozmawiajcie na temat opowiadania. 

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! 

Propozycje pytań do tekstu: 

– Dlaczego Planetka była chora? 

– Co dzieci zrobiły źle? 

– Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta i „zdrowa”? itp. 



3. A teraz ułożymy historyjkę obrazkową -  pt. „Chora planetka” zgodnie z logiczną kolejnością 

występowania zdarzeń w opowiadaniu powyższym. Dzieci układają ilustracje jednocześnie opowiadając 

historię przedstawioną na obrazkach. W tym ćwiczeniu rozwijamy umiejętności myślenia przyczynowo – 

skutkowego.  

 

plansza 1Pobierz https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-1.pdf 

plansza 2Pobierz file:///C:/Users/User/Desktop/DOKI%20ANNY/CHORA-PLANETKA-2.pdf 

plansza 3Pobierz https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-3.pdf 

plansza 4Pobierz file:///C:/Users/User/Desktop/DOKI%20ANNY/CHORA-PLANETKA-4.pdf 

plansza 5Pobierz https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-5.pdf 

plansza 6Pobierz https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-6.pdf 

plansza 7Pobierz https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/CHORA-PLANETKA-7.pdf 

plansza 8Pobierz file:///C:/Users/User/Desktop/DOKI%20ANNY/CHORA-PLANETKA-8.pdf 

Plansza 9Pobierz file:///C:/Users/User/Desktop/DOKI%20ANNY/CHORA-PLANETKA-9.pdf 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/DOKI%20ANNY/CHORA-PLANETKA-8.pdf


 

 

4. Czas na relaks 

„Śmieci wrzucamy do kosza!”- zabawa ruchowa z elementem celowania. 

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! 

 

 

 



5. Piosenka ,,Dbaj o ziemię” 

 https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4 

6.Zabawa dydaktyczna  „Ekologiczne zdania” – rodzic przeczyta dziecku zdania o ochronie środowiska. 

Zadaniem dziecka jest policzenie wyrazów w zdaniu. W liczeniu mogą pomóc nakrętki, klamerki, patyczki 

itp. Jeden przedmiot oznacza oczywiście jeden wyraz. Przykłady zdań: 

Ania podlewa kolorowe kwiaty. 

Nie depczemy trawy. 

W lesie nie śmiecimy. 

Szanuj zieleń. 

Segregujemy odpady. 

Dbamy o nasze środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 

 

Wypełnijcie kontury „Ziemi” – farbami, kredkami. Sami wybierzcie technikę swojej pracy 🙂. Czekamy na  

Wasze zdjęcia od 22.04.2020r. pod adresem irenawielgo21@gmail. com 

 

 

 

 

 

 

 



 


