
 
 

MOJA PLANETA ZIEMIA 

 
Cele: 

 Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

 Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

 Umuzykalnianie dzieci. 

 Rozwijanie koncentracji uwagi. 

 Usprawnianie percepcji słuchowej. 

 Doskonalenie umiejętności segregowania według podanych cech. 

 Usprawnianie techniki rachunkowej. 

 Doskonalenie umiejętności skupiania się na zadaniu. 

 

 
 

„Sprawny mieszkaniec Ziemi” – zabawy i ćwiczenia ruchowe 
 

„Biegaj – stój” – dzieci poruszają się swobodnie po pokoju przy dźwiękach 

dowolnej muzyki na przerwę w muzyce zatrzymują się i stoją raz na prawej, 

a raz na lewej nodze. 

„Skoki przez rzekę” – na dywanie rodzic  rozkłada linę, a dzieci przeskakują 

przez nią obunóż. 

„Z biegiem rzeki” – dzieci przechodzą po leżącej na podłodze linie „stopa 

za stopą”. 

„Taniec motyli” – dzieci poruszają się po pokoju w rytmie słyszanej muzyki , 

naśladując lot motyla. na przerwę w muzyce, dzieci – motyle siadają na 

dywanie. 

„Zapach powietrza” – dzieci siedzą na podłodze w siadzie skrzyżnym - po 

turecku, plecy wyprostowane,  wykonują głęboki wdech powietrza nosem i 

wydech ustami. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

„Dbamy o Ziemię” – wspólne śpiewanie rymowanki  

A. Olędzkiej na melodię „Panie Janie”. 
 

 

Dużo śmieci, dużo śmieci. 

Wszędzie jest, wszędzie jest. 

Żeby było czysto, trzeba je pozbierać. 

Spieszmy się, śpieszmy się. 

 

Nasza ziemia, nasza ziemia. 

Czysta jest, czysta jest. 

Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy. 

Cieszmy się, cieszmy się. 

 

Segregujmy, segregujmy. 

Śmieci dziś, śmieci dziś. 

Segregacja śmieci, segregacja śmieci. 

Ważna jest, ważna jest. 

 

 



 

„Kolorowe nakrętki” 

– ćwiczenia klasyfikacyjne. 
 
 

Do zabawy potrzebujemy: plastikowe nakrętki w różnych kolorach i różnej 

wielkości, podkładki, pojemniki, napisy: czerwony, żółty, biały, niebieski, 

małe, duże, kartki papieru, coś do pisania. 

 

Segregowanie według koloru. 

Ustawiamy 4 pojemniki z napisami: czerwony, żółty, biały, niebieski. 

Dzieci wkładają nakrętki do odpowiednich pojemników. 

 

Liczenie i porównywanie liczebności zbiorów. 

Dzieci liczą ile nakrętek znajduje się w poszczególnych pojemnikach. 

Pod każdym z nich umieszczają odpowiednią cyfrę. Porównują liczebność 

zbiorów. 

 

Segregowanie według wielkości. 

Dzieci wkładają nakrętki do pojemników z napisami: małe, duże. 

 

Liczenie i porównywanie liczebności zbiorów. 

Dzieci liczą nakrętki w obu pojemnikach, umieszczają odpowiednią 

cyfrę pod każdym z nich i porównują liczebność zbiorów. 

 

„Zgadnij jaką nakrętkę mam” – zabawa w parach. 

Dobieramy  się parami i siadamy naprzeciw siebie. Na podłodze lub stoliku, leżą 

nakrętki w różnych kolorach i różnej wielkości. Jedno z uczestników zabawy 

zamyka oczy, a w tym czasie drugi uczestnik ukrywa w dłoniach jedną               

z nakrętek. Zadając pytania dotyczące koloru i wielkości należy odgadnąć jaka 

nakrętka została ukryta. Osoba , które schowała nakrętkę, na pytania  odpowiada 

„tak” lub „nie”. 

 

Kompozycja z nakrętek. 

Dzieci układają z nakrętek dowolne kompozycje. 



 

„Gdzie leży nakrętka” – zabawa ćwicząca orientację przestrzenną. Dziecko 

wybiera jedną nakrętkę i porusza się z nią po sali w rytmie słyszanej muzyki. na 

przerwę w muzyce kładzie nakrętkę z prawej strony, z lewej strony, przed sobą, 

za sobą – zgodnie z instrukcją prowadzącego zabawę. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJCIE O MYCIU RĄK!!! 
 
 

Myje się kotek, 

myje się miś 

- i ja w łazience 

myję się dziś. 

 

Bo to mydełko 

i ciepła woda, zdrowia  

 i urody każdemu doda. 

 

  


