
15.04.2020r. gr Jeżyki 

Witajcie Jeżyki . Jak się macie? Jak Wam minęły Święta? 

 Jakie macie dzisiaj humorki: 1-wesoły; 2-smutny. 

 

                   

Dotknij paluszkiem buźki z Twoim humorkiem na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w 

dobrym humorze.   

1.   Zabawa ruchowa- „Chodzimy gęsiego”.   Do tej zabawy potrzebujecie wszystkich członków 

rodziny, czyli całą rodzinkę, bo im więcej Was będzie tym weselej.  Próbujecie wspólnie 

poruszać się po całym domu w rzędzie (w przód i tył).  

 

2.  Spójrzcie na poniższe obrazki i powiedzcie co one przedstawiają. Może wiecie dlaczego tak 

się dzieje ? 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. A teraz wysłuchajcie wiersza  Magdaleny Tokarczyk „Chora  Planetka” . 

 

                                                „Chora Planetka” 

 
Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo. 
Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 
Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 
aż dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 
ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 
I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 
Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 
Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 
Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

4. Odpowiedzcie rodzicom na następujące pytania: 

-Jaką buzię miała Planetka? 

-Dlaczego Planetka była chora? 

-Co dzieci zrobiły źle? 

-Co powinniśmy zrobić aby nasza Ziemia była czysta i zdrowa?  

-Gdzie Pan Janek wyrzucił śmieci? 

-Jak na imię miała dziewczynka, która nie wyłączała światła? 

-Kto źle wodę zakręcał? 

 

 

 



5.   Posłuchajcie  piosenek . 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%

3Fv%3DpRNtFXew_VE&ved=2ahUKEwjQ8-

nO_efoAhXOlIsKHd7KDBkQwqsBMAJ6BAgJEAo&usg=AOvVaw0cQh-DwieAbadkQXvNV63a 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%

3Fv%3D4mA4GrL-

yYA&ved=2ahUKEwjSiKblnujoAhWjtYsKHUEOCfEQwqsBMAB6BAgFEAU&usg=AOvVaw1JH8e5

2vnf0swaaoA-0pLF 

 

 

6.   Pokolorujcie obrazek kredkami lub pomalujcie farbami.  
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