
 Cuda i dziwy 

Na planecie Chustolandia

• Zabawa  chustkami.  Przygotowanie  kilku  chusteczek  najlepiej  w  różnych  kolorach.  Oglądanie
chustek, omawianie ich cech. 

• Zabawa  Jesteśmy  na  planecie  Chustolandia.  Rodzic  mówi,  że  istnieje  planeta,  na  której
mieszkańcy noszą chustki na różnych częściach ciała. Ta planeta nazywa się Chustolandia. Dzieci
noszą chustki na różnych częściach ciała. Co kilka minut zmieniają miejsca, na których je kładą.

• Poruszanie się w zależności od koloru podniesionej chustki przez rodzica. 
• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z chustami. Swobodny taniec z chusteczkami do muzyki 

przygotowanej przez rodzica. 

W przestrzeni kosmicznej

• Słuchanie opowiadania Schima Schimmela Dzieci Ziemi – pamiętajcie.

Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z daleka
wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im bardziej się zbliżamy,
tym więcej  widzimy  kolorów  –  czerwienie,  brązy,  żółcie  i  wszystkie  odcienie  zieleni.  Jest  wiele
światów unoszących się  w przestrzeni,  ale  ten świat  jest  szczególny.  To nie  jest  zwykły świat.  Są
bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt. Więcej zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z
nocnego nieba. 

A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich Matką. My zaś
nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. Miliardy
ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni także są dziećmi Matki Ziemi.
Tak więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają
ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie. W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży rodzina Matki
Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów, zanim pojawili się na niej ludzie.
Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i
krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i tak błękitne. Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały
pierwszych ludzi. Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się
po całej Matce Ziemi. Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią
ze  zwierzętami.  Jeszcze  pamiętali,  że  zwierzęta  są  ich  siostrami  i  braćmi.  Jeszcze  pamiętali,  że
stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki Ziemi.
Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała.
Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia. Mijały
lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I
ludzie  zapomnieli.  Zapomnieli  dzielić  się  ze  zwierzętami  ziemią  i  wodą,  i  niebem  Matki  Ziemi.
Zapomnieli,  że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli,  że wszyscy są cząstką jednej wielkiej
rodziny Matki Ziemi. Ludzie zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały
ludziom o tym przypomnieć. I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią
się  delfiny,  ludzie  pamiętają.  Kiedy  śpiewają  ptaki,  także  pamiętają.  Kiedy  tańczą  gazele,  także
pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać. 



• Ćwiczenia gimnastyczne w domu i na świeżym powietrzu

MUZYCZNA GIMNASTYKA
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

Ćwiczenie nóg Jak sprężynka. Dziecko wykonuje rytmiczne przysiady i wspięcia . 
Ćwiczenia  tułowia  Wyjrzyj  przez  okienko.  Dziecko  dobiera  się  parami  z  rodzicem.  Stają  bokiem
naprzeciwko siebie, podają sobie wewnętrzne ręce i podnoszą je w górę, tworząc bramki. Wykonują
kolejno  skręt  w  stronę  podniesionych  rąk  –  wyglądają  przez  okienko  –  i  wracają  do  postawy
wyjściowej (stopy cały czas mają oparte o podłogę). Po kilku skrętach w jedną stronę podają sobie
przeciwne ręce i wyglądają w drugą stronę.
Zabawa Drobna kaszka. Dziecko stoi w parze z rodzicem jak w poprzednim ćwiczeniu, podają sobie
ręce skrzyżnie i wirują w koło, w prawo i w lewo, ze zmianą kierunku na sygnał, np. uderzenie w ręce. 

Przybysze z kosmosu
• Zabawy przy piosence W UKŁADZIE SŁONECZNYM

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

• Rakiety kosmiczne – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek po 
napojach, , folii samoprzylepnej i papieru kolorowego. Samodzielne działania dzieci. 

• Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia. 

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 
wielka, okrągła jak balonik.
Z tej strony – Słońce mnie opromienia,
a z tamtej – nocy cień przesłonił. 
Gdy jedna strona jest oświetlona, 
to zaciemniona jest druga strona.
Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 
a spać się kładą Amerykanie.
Właśnie! 
Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk. 
– Dobranoc! – wołam.
– Dzień dobry! – wołam, 
to znaczy zrobiłam obrót dokoła. 
A oprócz tego wciąż, bez końca, 
muszę się kręcić wokół Słońca. 
Nigdyście jeszcze nie widzieli 
takiej olbrzymiej karuzeli! 
Bo trzeba mi całego roku, 
ażeby Słońce obiec wokół.

• Książka z kartami pracy – proszę wykonać zadania od strony 70- do 76. Prace rozłożyć proszę na
cały tydzień. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


Język angielski: 
Nauka liczb 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=UNbFcyVeYjc

Marta Świstun

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