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 Witajcie Kochani Podróżnicy! 

 

 W dniu dzisiejszym porozmawiamy na temat naszej plany - Ziemi.  

 

Życzymy udanej zabawy! 

 

 

Temat: „Planeta Ziemia”  
 

1. Słuchając pięknej muzyki obejrzyjcie krótki film i zobaczcie jakie sekrety kryje nasza 

planeta. Oglądajcie uważnie zwracając szczególną uwagę na zwierzęta: 

„Nasza planeta na zawsze” 
https://www.youtube.com/watch?v=IPczhbMMtm4 

 

2. Mieszkańcy Ziemi. Na podstawie obrazków powiedzcie jakie stworzenia żyją na naszej 

planecie: 

   
 

  

    



2.  Rymowanka „Ziemia” - Czas teraz na naukę krótkiej rymowanki: 

 

„Ziemia to nasza planeta 

i na niej wszyscy mieszkamy.  

Jest domem dla ludzi i zwierząt, 

więc za to ją bardzo kochamy.” 

 

Czy pamiętacie już ja nazywa się nasza planeta? Tak, to Ziemia 

  

 

3. Słuchanie opowiadania Natalii Usenko „UFO”.  

Rodzice przeczytają Wam teraz opowiadanie, a Wy Kochani uważnie słuchajcie i jednocześnie 

popatrzcie na obrazki, które znajdują się poniżej. Kiedy rodzice będą czytali wybrany fragment 

opowiadania postarajcie się go wskazać na obrazkach. 

 

Pewnego razu wróżka Laurencja wybrała się do parku na poranny spacerek. 

– Jejku! – zawołała nagle i stanęła jak wryta. – Śni mi się czy co? Na polance stoi ogromny  

talerz! Cały biały w różowe kwiatki. Skąd on się tu wziął? 

– Przyleciał – mruknęła papuga Klarcia. 

– Telewizji nie oglądasz czy co? To nie jest zwykły talerz, tylko latający. Nazywa się UFO. 

– A kto to są te małe kolorowe, co na nim siedzą? 

– Ufoludki, oczywiście. Zobacz, jak płaczą. Chyba mają kłopoty. 

– No to chodźmy im pomóc! – zawołała Laurencja. 

Ufoludki na ich widok ucieszyły się okropnie i zaczęły pokazywać coś na migi. 

– Zepsuły się im baterrryjki – przetłumaczyła Klarcia. – Nie mogą lecieć dalej. 

– To ja im takie bateryjki wyczaruję! – Laurencja podniosła swoją czarodziejską różdżkę. Niestety, 

za pierwszym razem wyczarowały jej się ogórki. Za drugim – kręgle. A za trzecim – maszynka do 

golenia. 

– Chyba się nie znam na bateryjkach – westchnęła Laurencja. – W szkole czarownic zawsze  

miałam pałę z fizyki. 

Ufoludki płakały coraz głośniej i wyrywały sobie z głów czerwone włosy. Laurencja też zaczęła 

chlipać. 

– Przestań się mazać! – rozzłościła się Klarcia. – Rusz głową! 

– Już wiem! – zawołała Laurencja i puknęła się różdżką w czoło. 

W jednej chwili z dwu stron talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła, a z trzeciej – puszysty 

lisi ogon. 

– Pip, pip, kuraa! – wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza. – Pęki, pęki, pa, pa! 

– To na pewno znaczy: „Hip, hip, hurra” i „Dzięki, dzięki” – wyjaśniła Klarcia. 

– A „pa, pa” – to sama wiesz. 

W chwilę później talerz, machając skrzydłami i powiewając ogonem, zniknął w chmurach. 

– Tym razem naprawdę ci się udało – powiedziała Klarcia. – Jesteś zupełnie dobrą czarownicą. 

– No myślę – odparła Laurencja i zadarła nos do góry. 

 



 
 

5.  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Mieszkańcy Ziemi”. Potrzebny będzie dzwoneczek lub 

inny instrument czy przedmiot wydający dźwięk. 

 

Dziecko wciela się w wybrane postacie – rośliny, zwierzęta, ludzi żyjących na naszej planecie, 

przykuca – mieszkańcy Ziemi śpią. Na dźwięk dzwoneczka budzi się i naśladuje postać, w jaką się 

wcieliło (jeżeli dziecko samodzielnie ma problemy ze wcieleniem się w dane role rodzice mogą 

podawać przykłady zwierząt, a dziecko stara się je naśladować. Dwa dźwięki dzwoneczka są 

sygnałem do przykucnięcia – nasza postać zapada w sen.  

 

Część II  

1. Praca plastyczna Ziemia – zielona planeta. Potrzebne będą: zielona lub niebieska kartka, 

następnie wycinamy z niej koło, obrazki zwierząt, rośli i ludzi z kolorowych gazet, klej. 

 

Dziecko przykleja na kolorowym kole obrazki przedstawiające rośliny, zwierzęta, ludzi powycinane 

przez rodzica z kolorowych czasopism. 

 

2. Puzzle „Ziemia”. Poniżej znajduje się zabawny rysunek naszej planety. Prośba do rodziców by 

wydrukowali lub narysowali podobny i wycięli według wzoru. Zadaniem dzieci jest ułoży obrazek 

przedstawiający planetę „Ziemia  

 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 

Milena Kurpiewska 

Magdalena Nowicka 

 

 



 
 


