
Temat dnia: „Kto odpowiada za czystość na naszej planecie?” – 26.03.20r. 

Cele:  

- Doskonalenie orientacji przestrzennej  

- Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania zakodowanych informacji 

- Doskonalenie umiejętności odejmowania w zakresie 10  

 

Przebieg dnia: 

1. Pogadanka „Czysta Ziemia” 

Dziecko opowiada własnymi słowami o tym, jak każdy człowiek może przyczynić się do 

tego, aby na świecie było czysto. Rodzic zadaje pytania, kieruje rozmową, przypominając o 

segregowaniu odpadów, przetwarzaniu śmieci, ograniczeniu korzystania z przedmiotów 

jednorazowego użytku takich jak foliowe torebki, korzystaniu z roweru lub komunikacji 

miejskiej zamiast samochodu, naprawianiu zepsutych rzeczy zamiast kupowania nowych, 

gaszeniu światła, gdy wychodzimy z pokoju, zakręcaniu wody, gdy myjemy zęby, 

niezrywaniu kwiatów na bukiety, niełamaniu gałęzi drzew. 

W miarę możliwości rodzic prezentuje dzieciom ilustracje lub zdjęcia dostępne w internecie, 

pokazujące zachowania proekologiczne: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

segregowanie odpadów, spędzanie wolnego czasu na spacerach, bieganiu lub wycieczkach 

rowerowych. 

Środki dydaktyczne: ilustracje lub zdjęcia pokazujące zachowania proekologiczne  

 

2. Zabawa ruchowa „Pod dyktando” 

Dziecko porusza się po pokoju zgodnie z poleceniem: dwa kroki do przodu, jeden krok w 

prawo, trzy kroki w lewo, jeden do tyłu, w tył zwrot, dwa kroki do przodu itd.  

 

3. Zabawa matematyczna „Zakodowana droga do klucza” – załącznik nr 2 i 3  

Dziecko ma do wykonania dwie karty. Na pierwszej znajduje się wersja bez wypełnionych 

pól, na drugiej pola zostały wypełnione literami. Pierwsza karta może być jedynie 

pokolorowana zgodnie z instrukcją, można też w puste miejsca dopisać litery, sylaby lub 

wkleić obrazki. 

 

4. Zabawa matematyczna „Wymyśl zadanie dla Mamy lub Taty”  



Dziecko rozwiązuje podane przez rodzica zadania na odejmowanie w zakresie 10. Przykład 

zadania: W koszu było 10 jabłek, dzieci zjadły 5, ile zostało? W celu dokonania obliczeń 

dziecko posługuje się dowolnymi liczmanami. Po kilku próbach wymyśla zadanie dla rodzica. 

Środki dydaktyczne: liczmany 

 

5. Zabawa rytmiczna „Odwrócona miska”  

Dziecko odwraca plastikową miskę i wystukuje na niej jak na bębenku swoje ulubione 

melodie, śpiewa, powtarza rytm, improwizuje muzycznie. 

Środki dydaktyczne: plastikowa miska 

 

 


