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I. „Moja planeta” – osłuchanie z piosenką.  

 

 Poniżej podaję Państwu link do piosenki oraz słowa . 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4  

 

„Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca 

Moja planeta to tajemnica 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4


SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Tak to prawda…  

Ziemia była cierpliwa, 

Ale teraz musi być żywa, 

SOS…” 

 

 Proponuję osłuchanie dziecka z piosenką, a następnie rozmowę 

na jej temat. Jeżeli dziecko nie zna odpowiedzi, można włączyć 

piosenkę ponownie lub odczytać fragment tekstu. 

Pytania do piosenki: 

- O czym opowiada piosenka ? 

- Czym jest planeta ? (to obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę 

lub pozostałości gwiezdne, wystarczająco duży aby uzyskać prawie 

okrągły kształt. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem 

własnym, planety świecą światłem odbitym) 

- Jakie znasz planety? ( Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, 

Saturn, Uran, Neptun, Pluton). 

- Jak nazywa się nasza planeta ? 

- Jaka jest nasza planeta wg piosenki ? 

- Co oznacza SOS , o które Ziemia woła ludzi ? 

- W czym powinniśmy pomóc planecie ? (Aby była czysta, zadbana, 

ludzie powinni starać się, aby powodować jak najmniej 

zanieczyszczeń). 

 



 Następnie odtwórz dziecku piosenkę ponownie i zadaj poniższe 

pytania:  

- Jakie jest tempo melodii( wolne, szybkie)? 

- Jaki jest nastrój piosenki( wesoła, smutna)? 

- Kto śpiewa piosenkę? 

- Które słowa tekstu powtarzają się?  

 

 Zachęcam do odtworzenia piosenki jeszcze raz, można śpiewać 

słowa, które zapamiętaliśmy. Po odsłuchaniu dziecko ilustruje 

piosenkę – tworzy obrazek na jej temat przy użyciu kredek, wg 

własnej wyobraźni. 

 

 

II-  Kształtowanie umiejętności porównywania wysokości. 

 

 Proponuję na początku zadać dziecku pytanie: „Co może być wysokie?”  

Gdy dziecko poda przykłady przedmiotów, prosimy, aby ułożyło do nich 

rymy, np.  

 

Szafa – żyrafa 

Sosna – wiosna 

Płot- kot 

Drabina- lina  

Lodówka – mrówka 

itp. 

 

 



 Następnie poproś dziecko, o porównanie dwóch podanych przez Ciebie 

przedmiotów znajdujących się w zasięgu Waszego wzroku. 

 Zapytaj np. „Co jest wyższe, szafa czy stolik?” 

„Co jest niższe, krzesło czy komoda?” 

„Co jest najwyższe z mebli w pokoju?” 

„Kto jest niższy; Ty czy brat/siostra/tata” ? 

„Kto jest najniższy/ najwyższy w  naszej rodzinie?” 

 

 Następnie zapytaj dziecko, czy rozpoznaje i potrafi nazwać poniższe 

przybory do mierzenia: 

 

 

miara krawiecka 

 

 



 

miara taśmowa 

 

 

miara składana 



 

linijka  

 

 

 

Wszystkie te przybory do mierzenia służą do określenia długości/ wysokości/ 

szerokości danych obiektów.  

 Zachęcam do poproszenia dziecko o zbudowanie trzech wieży z klocków o 

różnej wysokości. Jedna powinna być najwyższa, druga niższa od pierwszej, 

trzecia najniższa. Na końcu dziecko powinno wskazać każdą wg wysokości 

samodzielnie. Zachęcam również do skorzystania z dowolnego przyboru do 

mierzenia, który dziecko posiada w domu i podjęcia próby mierzenia swoich 

budowli, a także dowolnych obiektów w domu.  

 Propozycja wykonania kart pracy na dziś:  Karty pracy 3- str. 48( obie 

strony).  



 

 


