
Środa 14.04.2021 

Temat tygodnia: Chciałbym zostać kosmonautą 

Temat dnia: Planeta Ziemia 

Kochani to kolejny dzień naszych zabaw. Dziś będziemy mówić o Ziemi- naszej 

planecie. Zapraszam do zabawy.  

1. Zacznijmy od zabawy, która bardzo Wam się spodoba. Zabawa nazywa się 

„Na ziemi zostaje”. Słuchajcie poleceń Pani. Udanej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

2. Popatrzcie na zdjęcia naszej planety, która nazywa się Ziemia. Jeśli macie w 

domu globus poproście rodziców, żeby go razem z Wami pooglądali.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


 

 

 



Nasza planeta to Ziemia. Jaki kształt Wam przypomina?  

Trójkąt? Kwadrat? Prostokąt? A może koło? Wspólnie z rodzicami nazwijcie figury 

geometryczne  i wskażcie prawidłową odpowiedź.      

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

Nasza planeta jak i pozostałe 7 innych krąży wokół Słońca. Zajmuje jej to cały rok. Jak 

myślicie to krótko czy długo? Tak, macie rację to bardzo długo. Rok to czas od 

jednych urodzin do następnych.   

 

 

 



3. Posłuchajcie wiadomości i piosenek  o układzie słonecznym. Można się z nich 

wiele dowiedzieć.  

 

1. W układzie słonecznym  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

 

2. Kosmos- animacja edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0 

 

4.Mam jeszcze jedną piosenkę o Ziemi- wyspie zielonej. Chciałabym, żebyście 

nauczyli się refrenu i zaśpiewamy go wspólnie jak wrócimy do przedszkola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Wenus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0
https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona (…) 

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona (…) 

 

5.Mam dla Was propozycję zabawy plastycznej, która nazywa się Ziemia- 

zielona planeta.  

Na kartce (najlepiej zielona, niebieska lub taki kolor, który macie w domu) w 

kształcie koła naklejcie obrazki roślin, zwierząt, ludzi,(których możemy 

zobaczyć, spotkać na Ziemi)  powycinanych z kolorowych gazetek przez Was 

lub rodziców. Czekam na efekty Waszej pracy  

 

Pozdrawiam Was cieplutko, 

Pani Ania   

 

 


