
TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ZIEMIĘ 
 

Temat dnia:Nasza planeta ZIEMIA 

 
 

Planeta Ziemia – oglądanie globusa, wskazywanie lądów, wód. 

 

 

 



 
Słońce świeci, pada deszcz – zabawa poranna. Na dywanie rozłożone są gazety, na hasło: słońce 

świeci dzieci chodzą po pokoju, na hasło: pada deszcz podnoszą gazetę i trzymają ją nad głową, jak 

parasol. 

 

Mały ekolog – słuchanie wiersza Mateusza Mojsak, rozmowa na temat wiersza połączona z 

nauką na pamięć, wyjaśnienie pojęcia, rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba 

dbać, rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć, kształcenie postawy 

proekologicznej. 

 

Rozmowa na temat: kto to jest ekolog, wyjaśnienie pojęcia – atmosfera. 

Mały ekolog – słuchanie wiersza Mateusza Mojsak. 

 

Lubię dbać o środowisko, 

i wiem o nim prawie wszystko: 

gaszę światło w toalecie, 

by nie brakło go na świecie. 

Jeżdżę tylko na rowerze, 

bo to służy atmosferze, 

nie marnuję także wody, 

by świat zdrowy był i młody. 

 
Próba recytacji wiersza przez wszystkie dzieci wraz z rodzicem. 

 

Wyruszamy na wycieczkę – zabawa ruchowa. Dzieci wykonują polecenia rodzica: 

 

– Idziemy przez las, 

– Przeskakujemy strumyk, 

– Wspinamy się na górę, 

– Zbiegamy z górki, 

– Odpoczywamy po wyprawie. 

 
Mały wiatr, duży wiatr – zabawa ruchowo – naśladowcza. Dzieci poruszają się po pokoju, na 

sygnał: mały (duży) wiatr dzieci zatrzymują się, podnoszą ręce do góry i naśladują w odpowiedni 

sposób szumiący wiatr. 

 

 

Praca plastyczna 

Planeta Ziemia 

Materiały: 
• papierowy talerz 

• nożyce 

• klej 

• farby plakatowe 

• kolorowy papier 

 

Papierowy talerz malujemy niebieską i zieloną farbą plakatową tworząc Ziemię. Po wyschnięciu 

przyklejamy oczy, buzię, ręce z papieru złożonego 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1117-planeta-ziemia


 w harmonijkę, a do rąk przyklejamy serce. 

 

 

 

Temat dnia:Przyroda wokół nas 
 

Słońce świeci, pada deszcz – zabawa , na dywanie rozłożone są gazety, na hasło: słońce świeci 

dzieci chodzą po pokoju, na hasło: pada deszcz podnoszą gazetę i trzymają ją nad głową, jak 

parasol. 

 

Dzieci siedzą na dywanie. Słuchają wiersza Anny Bayer 

 

W starym sadzie rosną drzewa kwieciem ozdobione, 

 wiśnie, śliwy i czereśnie, stroją się jabłonie. 

Grusze białe kwiatki chętnie nakładają, 

które pracowite pszczoły wiosną zapylają. 

W starym sadzie rosną drzewa 

owocem zdobione 

wiśnie, śliwy i czereśnie, 

grusze i jabłonie. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

Jak nazywały się drzewa, które rosły w sadzie? 

W jakim kolorze były kwiaty? 

 



Kwitnący sad- praca plastyczna 

POTRZEBUJEMY 

-  różową farbę 

– folia bąbelkowa 

– pędzel 

– biały brystol z sylwetą drzewa 

 

 

 
ETAPY: 

1. Malujemy folie farbą 

 

 
2.Odbijamy folie na kartce tworząc kwitnącą koronę drzewa 

 



I gotowe! Teraz możemy podziwiać kwitnącą wiśnie. 

 

 

 

 



 

 
Wiatr w sadzie - zabawa ruchowa. Dzieci stoją naśladując szum wiatru, ręce trzymając nad głową 

poruszają nimi. 

 

 

Temat dnia : Kolorowy świat 
 

Zabawa w kolory. Rodzic mówi  kolor, dzieci szukają w domu najwięcej rzeczy w podanym 

kolorze. 

 

Słuchanie piosenki: 

 

Była raz różowa chmurka wesolutka i puszysta. 

Gdy ktoś patrzył na tą chmurkę to różowa radość czysta. 

Serce wypełniała, śpiewać nam kazała 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

 

Chmurka miała koleżankę białą bardzo delikatną,która białym swym kolorem,swą bielutką buzią 

ładną 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

 

Lecz te śliczne, małe chmurki raz się zasmuciły bardzo, 

bo kolory im zginęły. Zimno jest i chmurki marzną 

Szare chmury zobaczyły,że się boją małe chmurki. 



I ze złości się zmieniły,sczerwieniały jak wiewiórki. 

 

Potem czarne się zrobiły,dużo deszczu wypuściły. 

Znikły, no a małe chmurki odnalazły swe mundurki. 

Biały i różowy. Biały i różowy. 

Biały i różowy.Biały i różowy. 

 

Rozmowa na temat piosenki: 
– O czym jest piosenka? 

– Czy jest wesoła czy smutna? 

– W jakich kolorach były chmurki? 

 

Zabawa przy piosence. Dzieci otrzymują chusteczki lub kolorowe wstążki. 

 

Była raz różowa chmurka wesolutka i puszysta. 

 

 – machanie nad głową trzymając 

 

 

Gdy ktoś patrzył na tą chmurkę to różowa radość czysta. 

  

– za jeden róg w lewo i prawo 

 

Serce wypełniała, śpiewać nam kazała 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

 Chmurka miała koleżankę białą bardzo delikatną, 

– machanie w górę i dół trzymają 

 

która białym swym kolorem,swą bielutką buzią ładną 

 

– za jeden róg 

 

 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

Serce wypełniała śpiewać nam kazała 

Lecz te śliczne, małe chmurki raz się zasmuciły bardzo, 

 

– trzymanie chustek za dwa rogi, 

 

bo kolory im zginęły.Zimno jest i chmurki marzną 

 

– machanie góra – dół 

Szare chmury zobaczyły,że się boją małe chmurki. 

I ze złości się zmieniły,sczerwieniały jak wiewiórki. 

Potem czarne się zrobiły,dużo deszczu wypuściły. 

 

– opuszczanie chustek trzymanych 

 

Znikły, no a małe chmurkio dnalazły swe mundurki. 

 

– w górze, żeby same padały 

Biały i różowy.Biały i różowy. 



Biały i różowy.Biały i różowy. 

 

Zabawę można powtórzyć jeszcze raz. Dzieci wkładają chustki do pojemnika. 

 

Krecik - zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk). 

 

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na plecach dziecka, 

 

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na plecach dziecka, 

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na plecach, 

– czy ktoś z was to wie? 

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na brzuszku dziecka, 

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na brzuszku dziecka, 

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na brzuszku, 

-czy ktoś z was to wie? 

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na główce i szyjce dziecka, 

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na główce i szyjce dziecka, 

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na główce i szyjce dziecka, 

– czy ktoś z was to wie? 

 

Praca plastyczna z rolki 

 

Potrzebne materiały: 

• rolka po papierze toaletowym; 

• papier kolorowy; 

• nożyczki; 

• klej; 

• szablon; 

• ołówek, flamaster. 

 
Na rolce namaluj buźkę motyla. Rolkę możesz okleić papierem kolorowym. 

 



 

 

 

 

 
 

Z kolorowego papieru wytnij skrzydła o dowolnym kształcie. Możesz skorzystać z gotowych 

szablonów, które dla Ciebie przygotowałam. 

 



 

 

 
Skrzydła możesz ozdobić w dowolny sposób: kolorując je, malując różne wzorki czy przyklejając 

różne kształty z kolorowego papieru. 



Przyklej skrzydła do rolki i GOTOWE!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 



Wesoły motyl – zabawa ruchowo – naśladowcza. 

 

Kiedy gra muzyka dzieci – motyle latają nad łąką. Kiedy rodzic wyłączy muzykę, motyle siadają na 

trawie – dzieci kucają. 

 

 
Więcej, mniej, tyle samo – zabawa matematyczna.  Dziecko otrzymuje liczmany (np. nakrętki). 

Rodzic kładzie przed sobą liczmany wspólnie przeliczając ich ilość z dzieckiem. Następnie mówi, 

co dziecko ma wykonać: 

-Połóż przed sobą tyle samo liczmanów. 

-Połóż przed sobą mniej liczmanów. 

-Połóż przed sobą więcej liczmanów. 

 

 

Temat dnia:Pracowite owady 
 

Mrówka i słoń – zabawa dydaktyczna, porównywanie wielkości: duży –mały 

 

Słońce świeci, pada deszcz – zabawa, na dywanie rozłożone są gazety. Na hasło: słońce świeci 

dzieci chodzą po pokoju. Na hasło: pada deszcz podnoszą gazetę i trzymają ją nad głową, jak 

parasol. 

 

 
Wyścigi mrówek – zabawa ruchowa. Dziecko ustawione jest na jednej linii. Ma do pokonania 

określony dystans kroczkami (tak aby pięta dotykała palce). Odliczamy w jakim czasie dotrze do 

mety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysujemy po śladzie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Latawce – zabawa ruchowa. Dzieci wybierają jedną kartkę w dowolnym kolorze. Trzymają kartkę 

za róg i poruszają się po sali naśladując zabawę latawcem. 

 

Praca plastyczna- Pszczoła 

 

 
Materiały: 

• kolorowy papier 

• klej 

• kredka 

• nożyce 

Pasek szerokości 5 cm i długości 20 cm sklejamy tworząc "łezkę". Z czarnego papieru wycinamy 

paski i przyklejamy na tułów. W miejscu sklejania malujemy oczy. Skrzydła wycinamy z białego 

papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat dnia: Segregujemy śmieci 
 

Słońce świeci, pada deszcz – zabawa, na dywanie są rozłozone gazety na hasło: słońce świeci 

dzieci chodzą po sali na hasło: pada deszcz podnoszą gazetę i trzymają ją nad głową, jak parasol.  

 

Rodzic rozrzuca w pokoju różne śmieci: papiery, puszki, butelki plastikowe, pojemniki szklane, 

gwoździe, itp. Rozmowa z dziećmi na temat segregacji śmieci: 

– Czy podoba Ci się w naszym pokoju? 

– Co zrobić, żeby było tu przyjemnie? 

– Jak możemy posegregować śmieci? 

 

 

Rodzc pokazuje ilustrację i wyjaśnia, że każdy rodzaj śmieci wrzucamy do innych pojemników, aby 

można było je ponownie wykorzystać. Rodzc przynosi  pojemniki do segregacji śmieci. Dzieci 

segregują śmieci. Utrwalenie kolorów pojemników, do jakich wrzucamy śmieci: 

– niebieski – papier 

– żółty – plastik 

– białe i zielone 

– szkło bezbarwne i kolorowe 

– brązowe - odpady biodegradowalne 

– czarny - inne 

 

 

 
Śmieci do worka – zabawa .  Na dywanie rozłożone są obręcze/ szarfy/pętle z nici w kolorze 

niebieskim, zielonym, brązowym,żółtym, czarnym. Zadaniem dziecka jest posprzatanie pokoju ze 

śmieci do odpowiednich pętli. 

 

 
Poproś rodzica o przeczytanie. Pokoloruj pojemniki i wskaż za pomoca strzałek do których 

pojemników dzieci wrzucą śmieci. 



 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna 

Gąsienica z nakrętek po butelkach 

http://crayonka.blogspot.com/2016/06/gasienica-z-nakretek-po-butelkach.html


Do czego wykorzystać plastikowe nakrętki, których nigdy nie brak w naszych domach? Ja 

proponuję oczywiście pracę plastyczną! :) Będzie to wesoła gąsienica. 

 

Do jej wykonania potrzebne nam będą: 

 

- zielona kartka z bloku technicznego 

- plastikowe nakrętki po butelkach - równej wielkości 

- klej typu Magic 

- plastelina 

- 2 sprężynki z długopisów na czułki (możemy także użyć innych materiałów np. zapałek czy 

patyczków)  

- zielony pisak / kredka  

- nożyczki  

 

Z zielonej kartki z bloku technicznego wycinamy kształt liścia - powinien być duży, jak największy, 

żeby nasza gąsienica miała na czym żerować ;) Kredką lub pisakiem dorysowujemy żyłki na liściu.  

 

 

 

 

 

 

 

Spodnie brzegi każdej z nakrętek, z których powstanie gąsienica smarujemy mocnym klejem i 

przyklejamy na liściu. 

 



 

Smarowanie nakrętek klejem. 

Gdy wszystkie nakrętki są już przyklejone do liścia, z plasteliny formujemy odnóża gąsienicy. Oczy 

także możemy zrobić z plasteliny lub użyć ruchomych oczek. 

 

Gąsienica zrobiona z plastikowych nakrętek i plasteliny. 

Czułki gąsienicy zrobiłam ze sprężynek ze starych długopisów. 

 

 

 

Czułki na głowie gąsienicy zrobione ze sprężynek od długopisów. 
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