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„Nasza Planeta – Ziemia” 

 

Dzień dobry!  

Dzisiaj dowiemy się co jest najważniejsze na naszej planecie! Jesteście ciekawi? No to 

zaczynamy!  

1. Zaczynamy od wspólnej zabawy ruchowej, a w niej będziemy robić sałatkę owocową   
 
Ciekawe jakie zbierzecie owoce?  Pewnie macie swoje ulubione  

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 

2. A teraz wysłuchajcie uważnie listu, a dowiecie się kto go do Was napisał  

List oraz nagranie audio znajdziecie w załączniku.  

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania dotyczące listu: 
   
- Kto napisał list? 

- Co to jest natura? 

- Z czego się składa? 

- Czy natura jest ważna i potrzebna? Komu? Dlaczego? 

3. „Kubusiowe zagadki” 

Aby zostać Kubusiowym Przyjacielem Przyrody, trzeba jak najwięcej wiedzieć o roślinach i 
zwierzętach. 

W załączniku znajdziecie zagadki na temat zwierząt, które przygotował dla Was Kubuś, 
spróbujcie je rozwiązać. 

4. „Co to jest natura?” (Karta Pracy nr 1) 

Wydrukujcie Kartę Pracy nr 1.  Jeśli nie macie takiej możliwości, opowiedzcie co widzicie na 
ilustracji. 

Popatrzcie na rysunek. Czy chcielibyście tu mieszkać? Z czym kojarzą się Wam narysowane 
kształty? 

5. „Natura czy człowiek?”  
 
W załączniku znajdziecie dużą ilustrację oraz małe obrazki, które należy wydrukować oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo


wyciąć. Przyjrzyjcie się im uważnie. Przy drzewku ułóżcie te przedmioty, które zostały 
stworzone przez naturę a przy ludziach te przedmioty, które zostały stworzone przez 
człowieka.  

6. Na koniec mam dla Was propozycję pracy plastycznej „W lesie”. 

Możecie wykonać dowolną techniką  Macie na pewno wspaniałe pomysły, a ja Wam 
pokażę moje propozycje  

Do wykonania tej potrzebne będą: taśma izolacyjna lub malarska, nożyczki, farby : odcienie 
zieleni i niebieska, farby plakatowe lub akrylowe: odcienie zieleni, pędzelki, czarna kredka, 
patyczki kosmetyczne. 
 
 - Naklejamy taśmę wzdłuż kartki tak, aby utworzyła pnie i konary drzew. 
- Malujemy kartkę akwarelami na zielono u dołu i niebiesko u góy, odkładamy do 
wyschnięcia. 
- Delikatnie odklejamy taśmę. 
- Czarną kredką rysujemy elementy kory drzew. 
- Nakładając odcienie zielonej farby na patyczki kosmetyczne, kropkujemy górną część pracy 
tak, aby powstała zielona korona drzew. 
 
Oczywiście można zmienić formę pracy ;) Zamiast taśmy, można najpierw zamalować kartę 
farbami plakatowymi i później nakleić białe paski wycięte z kartki.  

 

 

 

 

 

  



  



 

 

  



Drogie Dzieci! 

 

Dowiedziałem się, że w tym tygodniu rozmawiacie o Naszej planecie – 

Ziemi.  Bardzo się cieszę, że jesteście gotowi jej pomóc i zostać jej 

prawdziwymi przyjaciółmi. 

Dbanie o naturę to bardzo ważna rzecz. 

 Wiecie, że bez niej nie byłoby życia na Ziemi? Serio! 

Natura to wszystko, co nas otacza, a nie zostało stworzone 

przez człowieka. Lasy, łąki, rzeki, jeziora, powietrze, gleba, 

rośliny, zwierzęta oraz inne organizmy, w tym ludzie.  

Natura nas chroni, karmi i wspiera nasz prawidłowy rozwój. 

Dlatego tak ważne jest, abyście nauczyli się dbać o przyrodę. 

Ale nic się nie martwcie, wszystko Wam opowiem, wytłumaczę i 

wyjaśnię.  

A co najważniejsze, na każdych zajęciach poznacie nowe  informacje i 

będziecie wykonywać zadania,  

dzięki którym zostaniecie  

KUBUSIOWYMI PRZYJACIÓŁMI NATURY. 

 

                                                          Wasz Przyjaciel Kubuś 

 


