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1. Obejrzyj film z serii Domowe Przedszkole pt „Nasza Ziemia”.

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969 – link do filmu.

Czy podobał Ci się film? 
Czego się z niego dowiedziałeś?
Jak nazywa się nasza planeta?

2. „Czerwone i zielone” – zabawa ruchowa.

Poproś rodzica o przygotowanie dwóch karteczek – jedna w kolorze czerwonym, a druga 
w zielonym. Swobodnie biegaj po pokoju. Gdy mama albo tata podniesie czerwoną  
karteczkę, to się zatrzymaj, a jak zieloną to kontynuuj bieganie.

3.  „Wędrówka śmiecia” - zabawa ruchowa. 
Ułóż sam lub poproś rodzica, aby na podłodze rozłożył w dużej odległości trzy paski 
papieru, każdy innego koloru, np. zielony (trawa), niebieski (rzeka), czerwony (dom).
Na hasło rodzica, np. dom –  biegnij na czerwony pasek, rzeka – na niebieski itd.

4. Przelewanie wody – ćwiczenia dnia praktycznego według założeń pedagogiki 
Marii Montessori.

Drodzy Rodzice dzieci uwielbiają pracować z wodą. Ćwiczenia te są niezbędne do ich 
dalszego rozwoju. Nie potrzebujecie do tego wielu naczyń i  z łatwością możecie 
je szybko skompletować. Podczas tego ćwiczenia Twoje dziecko zdobywa 
umiejętność samodzielnego nalewania wody  oraz ćwiczy precyzję ruchów dłoni. 

Przygotuj: tacę, 2 szklanki (2 dzbanuszki lub 2 słoiczki), ściereczkę do wycierania 
rozlanej wody.
Na tacy umieść: dzbanek, 2 szklanki i ściereczkę. Do jednej szklanki wlej wodę. 
Zadaniem dziecka jest precyzyjne przelanie wody z jednego naczynia do drugiego, 
starając się nie rozlać płynu.
Starszym dzieciom możesz przykleić do naczynia kolorową taśmę, wyznaczając w ten 
sposób górny poziom napełnienia go wodą.

Materiały potrzebne dzieciom do pracy:
ołówek, kredki, nożyczki, kolorowe kartki, taca, szklanki, (dzbanuszki lub słoiczki), 
ściereczka.

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969


Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.
1. Puzzle.
Wytnij po liniach paski od 1 do 10. Ułóż puzzle.



2. Wykonaj kartę pracy.



Materiał dla dzieci 3, 4 letnich.
1. Wykonaj kartę pracy.



Materiał dla chętnych dzieci. 
1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo – link do zabawy.

2. Pokoloruj obrazek.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

