
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 20.04.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Planeta Ziemia- nasz dom. 

 

 Zabawy ruchowe na wesoło 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

 

 „Nad ziemią” – zabawa artykulacyjna w oparciu o rymowankę. Dzieci powtarzają po 

dwa wersy rymowanki „Nad ziemią” Edyty Kaczanowskiej i wykonują ćwiczenia 

zgodnie z instrukcją rodzica. 

Nad ziemią 

(Edyta Kaczanowska) 

 

Leci, leci samolocik: sssu, sssu, sssu, 

nad ziemią szybko leci: fru, fru, fru. 

ramiona wyciągnięte na boki, poruszanie się po sali 

Z góry widać dużo wody: plum, plum, plum. 

robienie „daszka” z dłoni i spoglądanie w dół 

Wielka woda w oceanach robi: szum, szum, szum. 

falowanie dłońmi 

Są też lądy, a tam lasy: szszy, szszy, szszy. 

kołysanie wzniesionymi ramionami 

Czasem dzięcioł się odezwie: trrrry, trrry, trrry. 

stukanie „dzióbkiem” z palców w ramię 

Są też góry ze szczytami: tup, tup, tup. 

złączenie dłoni wysoko nad głową 

Są też miejsca z dolinami: siup, siup, siup. 

położenie dłoni na podłodze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


 � Robaczek w ziemi – gimnastyka buzi i języka. Dzieci naśladują to, co pokaże 

rodzic  podczas opowiastki o robaczku: 

 

Robaczek zakopał się w ziemi i kręci się w kółko. 

robienie językiem kółek między zębami a wargami z zamkniętymi ustami 

Robaczek szuka wyjścia na powierzchnię ziemi. 

wypychanie językiem policzków z zamkniętymi ustami 

Robaczek powoli wychodzi z podziemnego tunelu. 

powolne wysuwanie języka na zewnątrz i sięganie nim do brody 

Robaczek bawi się w chowanego. 

naprzemienne wysuwanie i chowanie języka 

 

 „Cały świat w prezencie” – rozmowa inspirowana opowiadaniem. Rodzic czyta 

opowiadanie Agnieszki Borowieckiej „Cały świat w prezencie”  i zadaje pytania 

związane z treścią utworu: 

*Kim byli dla siebie Ala i Witek? *Jakie marzenie miały bliźnięta? *Jacy goście zjawili się na 

urodzinowym przyjęciu?  *Jaki prezent dał dzieciom dziadek Kazik?  *Do czego służą globus 

i mapa świata? * Czym się różni globus od mapy? *Co dała bliźniakom na urodziny ciocia 

Marcelina? *Jaką zabawę urządziła sobie rodzina?  *Może ktoś pamięta, w jakie miejsca 

wybrali się członkowie rodziny? *A gdzie wy chcielibyście się udać w podróż? 

 

Cały świat w prezencie 

(Agnieszka Borowiecka) 

Witek i Ala to zupełnie wyjątkowe rodzeństwo. Nie dość, że urodzili się tego samego dnia i 

kropka w kropkę byli do siebie podobni, to nawet marzenia mieli takie same. Oboje chcieli 

zwiedzić cały świat. Jakby tego wszystkiego było mało, bliźniaki urodziły się w pierwszy 

dzień lata. A wakacje to przecież czas, gdy wycieczki udają się najlepiej. Zanim jednak 

zaczęli pakować walizki nad morze, czekała ich jeszcze jedna niespodzianka – urodzinowe 

przyjęcie, na które zaproszeni byli dziadek Kazik i ciocia Marcelina. Wituś już rano włożył 

swoją ulubioną koszulkę z rowerem i co pięć minut patrzył na zegarek, a Alusia zaraz po 

śniadaniu zajęła strategiczną pozycję przy oknie, by wypatrywać gości. 

– Idą, idą! – krzyknęła wreszcie punkt druga, widząc pod klatką dziadka kroczącego dziarsko 

w odświętnym garniturze i ciocię Marcelinę drobiącą kroczki, by za nim nadążyć. Oboje 

tachali pod pachami ogromne pudełka zapakowane w ozdobny papier. 

– Niosą dla nas prezenty! – zawołała Alusia, pędząc od okna do drzwi.  

Nim dziadek z ciocią zdążyli wdrapać się na czwarte piętro, mama rzuciła jeszcze bliźniakom 

wymowne spojrzenie i przypomniała, że to nie prezenty są najważniejsze, ale goście. Lecz 



goście stali już w progu wraz z prezentami i śpiewali bliźniakom tubalne „Sto lat”. Potem były 

całusy i serdeczności, tort i dmuchanie świeczek, i wreszcie nadszedł czas na prezenty.  

– Oby nigdy nie zabrakło wam ciekawości pierwszych odkrywców! – rzekł dziadek Kazik, 

wręczając bliźniakom urodzinowy upominek. Były nim wspaniały globus na drewnianej nóżce 

i ogromna mapa świata, którą można było zawiesić na ścianie. 

– To najpiękniejszy prezent, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć – oznajmił Wituś, kręcąc 

globem. A wielkie kontynenty, morza i oceany zawirowały jak na karuzeli. 

– A dlaczego globus jest kulisty, a mapa płaska? – spytała dociekliwie Alusia. 

Tata pierwszy wyrwał się z odpowiedzią i gdyby to była szkoła, a nie urodziny, z pewnością 

dostałby piątkę: 

– Na globusie – powiedział – powierzchnia Ziemi jest odwzorowana dokładnie tak jak na kuli 

ziemskiej, czyli wszystkie lądy i oceany znajdują się w tym samym miejscu co w 

rzeczywistości, tyle że są dużo, dużo mniejsze niż naprawdę. Mapy zaś są płaskie, aby 

łatwiej było zmierzyć odległości między różnymi miejscami na świecie. 

– I są bardziej dokładne – wtrącił się dziadziuś – bo co to musiałby być za ogromniasty 

globus, żeby móc na nim dojrzeć wszystkie małe wysepki poukrywane na oceanach. 

– Albo wszystkie wulkany! – wykrzyknęła ciocia Marcelina, pokazując na mapie jeden z nich. 

Nie był to jednak koniec niespodzianek, gdyż w kolejce do odpakowania czekał jeszcze 

jeden prezent. Ciocia Marcelina kupiła bliźniakom przepiękny atlas świata. Każda jego strona 

odkrywała przed dziećmi niezwykłe krajobrazy. Były tam las podzwrotnikowy i amazońska 

dżungla, piaszczysta pustynia i najwyższe góry świata, 

ogromny lądolód, a nawet głębiny oceanu, skrywające przed ludzkim okiem niejedną 

tajemnicę. I wtedy zabawa rozkręciła się na dobre, bo każdy po kolei wybierał w atlasie 

swoje ulubione miejsce na świecie, po czym musiał znaleźć je na globusie i pokazać na 

mapie, jak daleko jest to od domu. Wituś wybrał meksykańskie prerie, gdyż rosły tam 

olbrzymie kaktusy. Musiał więc przeskoczyć przez ocean na drugi koniec świata. Alusia z 

kolei zachwyciła się Australią, gdyż tam występują najpiękniejsze motyle. Dziadek wybrał 

Nepal i ośnieżone himalajskie szczyty, a ciocia Marcelina – Islandię, z miłości do lodowców i 

wulkanów. To były niezapomniane 

urodziny. Nie mogło być inaczej, skoro bliźniaki dostały cały świat w prezencie. 

 
 

 Oto Ziemia – Rodzic prezentuje obrazek ilustrujący planetę Ziemię i pyta, czy 

słusznie została nazwana błękitną planetą i dlaczego. Następnie pokazuje globus i  

mapę świata ( jeśli jest w domu). Zwraca uwagę na największe zbiorniki wodne 

(oceany, morza, rzeki) i na lądy (kontynenty, półwyspy i wyspy). Prowadzący pyta 

dzieci, czy wiedza jak nazywa się kontynent na którym mieszkają? ( Europa) 

Rodzic wskazuje kontynent  którym zamieszkują, po czym pokazuje i nazywa 

pozostałe. 

 

 

 

 

        

                                                                                                  Załącznik nr 1 

 

 



 Podróż dookoła Ziemi – zabawa dydaktyczno-ruchowa. Dzieci „zamieniają się” 

w samoloty i „latają” po sali w rytmie dowolnej muzyki. Podczas pauzy rodzic 

sylabizuje nazwę wybranego kontynentu  ( np. Eu-ro pa), a dzieci dokonują syntezy 

sylabowej i „lądują”(kładą się na podłodze przodem z  rozłożonymi ramionami) w  

miejscu oznaczonym właściwą wizytówką ( ilustracje kontynentów). 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W różnych miejscach świata – rozwijanie swobodnej ekspresji ruchowej. 

Prowadzący demonstruje dzieciom ilustracje wybranych kontynentów i snuje 

opowieść. Rodzic opisuje, co robili podróżnicy w wybranych miejscach świata, a 

dzieci przedstawiają to ruchem w dowolny sposób: 

 

 • w Afryce – widzieli karawanę wielbłądów, które z trudem brnęły przez piaski 

pustyni; • w Ameryce Północnej, na Alasce-przemieszczali się zaprzęgiem 

składającym się z psów rasy husky, które szczekały radośnie, biegnąc po gładkim 

śniegu; • w  Ameryce Południowej – płynęli łódką po Amazonce, która jest jedną z  

najdłuższych rzek na świecie; • w  Australii obserwowali dorosłe kangury, które 

skakały wysoko, i  małe kangurzątka, które przestraszone wskakiwały do 

bezpiecznych toreb swoich matek; • na Antarktydzie – spacerowali po lodzie wraz z  

tłumem pingwinów – truchtem, kołysząc się na boki i  od czasu do czasu zderzając się 

z  innymi pingwinami; • w  Azji – wyruszyli w  podróż najdłuższą koleją na świecie – 

koleją transsyberyjską; • w Europie – spotkali niedźwiedzie w najwyższych górach 

tego kontynentu – Alpach. 

 

 

 Mapa świata – zabawa słuchowa. Dzieci układają na  dywanie  mapę świata z 

elementów. Kiedy plansza jest gotowa, rodzic l mówi przykładowe zdanie, np. Widzę 

zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się głoską „ż”, a dziecko stara się  wypatrzeć 

zwierzę i odpowiada: To żyrafa. Występuje w Afryce.  

 

                                                                                                                                                                

           

         Załącznik nr 3 

 

 

  



 Nasza planeta – wdrażanie do samodzielnej pracy. Dzieci otrzymują karty pracy i 

wykonują zadania według poleceń nauczyciela. 

                                                                                            

 

 

 

    Załącznik nr 4                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piosenka- Ziemia wyspa zielona 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 
 

 

 

 „Stwory-głodomory” – rozmowa inspirowana treścią piosenki 

 Rodzic pyta: Jak myślicie, co to są stwory-głodomory? Czy mieszkają na naszej 

planecie? Następnie dzieci słuchają uważnie piosenki „Stwory-głodomory”) i 

odpowiadają na pytania: Gdzie zamieszkały stwory-głodomory? Jak wyglądały? Na co 

miały apetyt? O czym zapominali ludzie, gdy spieszyli się do pracy? Co uwielbiały 

stwory-głodomory? Jak przedszkolaki karmiły stwory? Czym tak naprawdę są te 

stwory? 

  Po rozmowie, rodzicmoże zaprezentować obrazki stworów-głodomorów w kolorze 

niebieskim, żółtym i zielonym a dzieci opisują ich wygląd.  

 

                

      Załącznik nr 5 

 

 

                                              Stwory-głodomory 
 
Przy ulicy, na chodniku zamieszkały stwory. 
Każdy w innym był kolorze, każdy brzuch miał spory. 
Gdy je czasem głód dopadał i były w potrzebie, 
to pod nosem wieczorami mruczały do siebie. 
 
Mamy dziś apetyt wielki 
na papiery i butelki, 
na metale i plastiki 
oraz na szklane słoiki. 
 
Śpiesząc co dzień do swej pracy, ludzie je mijali. 
I o segregacji śmieci wciąż zapominali. 
Aż tu kiedyś przedszkolaki, gdy w ogrodzie były, 
coś dziwnego usłyszały, a to stwory wyły. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


 
Mamy dziś apetyt wielki 
na papiery i butelki, 
na metale i plastiki 
oraz na szklane słoiki. 
 
 
 
 
Szybko się zorientowały rezolutne dzieci, 
że te stwory-głodomory uwielbiają śmieci. 
Od tej pory przedszkolaki śmieci sortowały 
i karmiły głodne stwory, kiedy te śpiewały. 
 
Mamy dziś apetyt wielki 
na papiery i butelki, 
na metale i plastiki 
oraz na szklane słoiki. 
 

 
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-1/s-7RKnjhgSFzo 

 

 Bajka edukacyjna „Rady na odpady”- celem filmu animowanego jest edukacja 

dzieci w  wieku przedszkolnym. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

 

 

Kochane Przedszkolaki! 

 

Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je na 

stronie internetowej naszego przedszkola, będziecie tam mogli zobaczyć jak 

pracują Wasi koledzy i koleżanki  

e-mail do przesyłania fotorelacji : aga060189@gmail.     

 

 

 

 
 
 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-1/s-7RKnjhgSFzo
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


Załącznik nr 1 

 
 



Załącznik nr 2 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



Załącznik nr 4 

 
 
 
 



Załącznik nr 5

 
 



 


