
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody
Temat dnia: Nasza planeta
data: 3.04.2020r.

Karty pracy, które mogą wypełnić dzieci w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 109
4-latki: s. 26, 27, 28, 29

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu:

1. Tajemnicze miejsce – rozwiązywanie zagadki. Podsumowanie wiadomości na 
temat kosmosu.
Rodzic czyta zagadkę i prosi, aby dziecko zastanowiło się, o jakie tajemnicze miejsce 
chodzi:
Chciałbym tam wyruszyć i zwiedzać planety.
Jednak za daleko tam, niestety.
A jeśli otrzymam taki dar od losu,
To wyruszę pewnie na podbój...
Arkadiusz Maćkowiak
Źródło: A. Maćkowiak, „Zagadki o przyrodzie”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012, s. 11,

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy, zadając pytania:
Jak wygląda Kosmos?
Czy jest kolorowy, a może czarno-biały?
Jak myślisz, czy słychać tam jakieś dźwięki?
Czy żyją tam jakieś stworzenia, zwierzęta, a może rośliny? itp.

2) Kule - doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

Rodzic rozkłada na podłodze różne przedmioty, w tym również globus (jeśli 
posiadacie), piłki, kulki, obręcze (np. hula hop) – wszystko co ma kształt kuli, koła. 
Następnie prosi dziecko, aby:
– posegregowało przedmioty ze względu na kształt,
– nazwały kształty przedmiotów,
– poszukały w domu innych przedmiotów w kulistym kształcie.
Dziecko może przeliczać przedmioty. Porównywać ich liczebność, których jest więcej, a 
których mniej.

3) Deszcz meteorytów – zabawa z elementami rzutu.

Rodzic z dzieckiem robi kulki z gazety lub niepotrzebnych kartkek (meteoryty). Każdy 
zabiera jedną kulkę:
- przerzuca ją z ręki do ręki,
- podrzuca ją wysko i nisko,
- rzuca nią jak najdalej od siebie i rzuca blisko,
- zbiera do rąk jak najwięcej meteorytów zdoła chwycić i na hasło rodzica: Deszcz 
meteorytów -  podrzucacie swoje meteoryty jak najwyżej, jednocześnie próbując 
uniknąć trafienia przez spadające na podłogę meteoryty
- rzuca meteorytami do celu – np. kosza na śmieci – przy okazji sprzątając zrobiony 
bałagan :)



4) Nasza planeta – doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

Jeśli posiadacie w domu globus to można go wykorzystać. Dziecko wypowiada się na 
temat Ziemi. Rodzic stara się uporządkować dziecku informacje, które posiada, może  
opisać jak wygląda Ziemia, jaki mamy klimat, jaką pogodę, zwracają uwagę na 
obecność mórz, oceanów, rzek, jezior, wymienia nazwy zwierząt, roślin. 

Do wyboru:

5) Ziemia za 100 lat – praca plastyczna, malowanie farbami na dużych arkuszach 
papieru.
Zastanówcie się wspólnie w domu: Jak będzie wyglądała nasza planeta za 100 lat?
Następnie dziecko lub cała rodzina maluje farbami plakatowymi na dużych arkuszach 
papieru swoją wizję świata.

lub 

6) Rakieta - praca plastyczno-techniczna. Zachęcamy do wykonania rakiety z rolki po 
ręczniku papirowym. Poniżej zamieszczamy link:

http://lulajblog.blogspot.com/2017/01/rakieta-z-rolki-po-reczniku-papierowym.html#

http://lulajblog.blogspot.com/2017/01/rakieta-z-rolki-po-reczniku-papierowym.html

