
CZWARTEK 

23.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Smog – co to za stwór? 

 

Dziś dowiecie się, czym jest smog i jak można sobie z nim radzić. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Czyste powietrze”. 

 

Patrz daleko i patrz blisko, 

Szanuj swoje środowisko, 

To jest przecież oczywiste, 

Powietrze musi być czyste. 

 

Słuchajcie starsi i dzieci, 

Trzeba segregować śmieci, 

Kiedy czysta jest przyroda, 

Dla nas zdrowie i wygoda. 

 

Każdy człowiek wam to powie, 

Czyste powietrze to samo zdrowie, 

Składaj śmieci do kontenera, 

Będzie czysta atmosfera. 

 



2. PIOSENKA. 

 „Smog” 

https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70 

 

3. ZABAWA RUCHOWA. 

SEGREGACJA. 

Do zabawy potrzebne będą pojemniki oraz zabawki o zróżnicowanym rodzaju, kolorze oraz 

odmiennej fakturze. Wytłumacz dziecku, w jaki sposób będzie musiało włożyć zabawki do 

pojemników, np. do pierwszego pojemnika same misie, do drugiego klocki, do trzeciego 

kredki. Kiedy dziecko zapozna się z zabawą, możesz zaproponować, żeby do pierwszego 

pojemnika wrzuciło tylko małe misie lub tylko duże klocki.  

 

4. ZAGADKI.  

Zagadka o dymie. 

1. Z ognia się rodzi, 

przez komin wychodzi. 

 

2. Chmurką szaroburą płynie 

a mieszkanie ma w kominie. 

 

3. Aby wzniósł się do nieba, 

w piecu napalić trzeba. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70


 

5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek. 

 



6. PROPOZYCJA ZABAW. 

ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA. 

„My jesteśmy żabki”  

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s 

1. My jesteśmy żabki (palcami pokazujemy na siebie) 

Mamy cztery łapki (pokazujemy ręce) 

Skaczemy po trawie (skaczemy) 

Bocian nas nie złapie (pokazujemy palcem znak NIE) 

 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył (skaczemy jak żaby do tyłu)  

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił 

 

2. My jesteśmy żabki (pokazujemy na siebie) 

Po to mamy łapki (pokazujemy ręce) 

By popływać w stawie (machamy rękoma na kształt pływania) 

I skakać po trawie 

 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop 

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s


Skaczą żabki w przód (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył (skaczemy jak żaby do tyłu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił / x2 

 

ĆWICZENIE LOGOPEDYCZNE. 

Językowe wygibasy. 

Ćwiczenie logopedyczne zamienić możemy w ciekawą zabawę. Język posłuży nam za główne 

narzędzie. Dziecko powinno położyć czubek języka na górnych ząbkach, a następnie 

energicznie przesuwać nim w lewo i w prawo. Potem, wystawiając język jak najdalej 

próbować sięgnąć nim do nosa, a później do brody. Będzie to nie tylko sposób na poprawę 

humoru, ale i poprawę motoryki aparatu mowy. 

 


